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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam l’agrupació de la
secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
amb les seccions i entitats afins. 

Abans de seguir pregunt i deman si hi ha substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Sílvia Limones.

EL SR. PRESIDENT:

Debat número 5 de totalitat i globalitat.

A. Esmenes a la totalitat. Pel Grup Parlamentari Popular la
13927, a la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques; la 13955, a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears; la 13956, del Deute Públic; la
13957, de Fons de contingència; la 13958, de Fons d’impuls
del turisme sostenible; la 13959, a l’Agència Tributària de les
Illes Balears; la 13960, a l’Escola Balear d’Administració
Pública, i la 13961 , a la Gestió d’Emergències de les Illes
Balears.

B. Esmenes parcials. Es presenten pel Grup Parlamentari
Popular la 14267 al programa 141A, direcció i serveis
generals d’Hisenda i Administracions Públiques; la 14258, al
programa 222B d’activitats classificades i espectacles; al
programa 222C, actuació de policies, s’hi presenta les
següents esmenes: 14259, 14260, 14256, 14257 i 14261; al
programa 223A, d’Emergències, s’hi presenten les 14262,
14269 i 14270; al programa 912B, suport financer a
ajuntaments i altres ens locals, s’hi presenten les esmenes:
14263 i 14264. Secció 32, ens territorials, al programa 912A,
suport financer als consells insulars, s’hi presenten les
esmenes: 14265, 14268, 14271, 14272, 14273, 14274. A la
secció 35, Fons de contingència, programa 811A, fons de
contingència, es presenta l’esmena 14266.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears es
presenta l’esmena parcial 14320 al programa 121G, de
formació i selecció de personal.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS presenta al programa 223A, d’emergències,
l’esmena 13755.

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca, secció 14, al
programa 222C, actuació de policies, es presenta l’esmena
13719; al programa 223A, d’emergències, l’esmena 13711.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans presenta al programa
222C, actuació  de policies, l’esmena 14426, i al programa
223A, emergències, les esmenes 14421 i 14422; al programa
212B, suport financer a ajuntaments i altre ens locals, es
presenta l’esmena 14425; al programa 541B, d'ITS, projectes
de recerca, l’esmena catorze mil catorze..., perdó, 14479; al
programa 751, d’impost de turisme sostenible, projectes

turístics, l’esmena 14478; a la secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública, al programa 121G, de formació i
selecció de personal, es presenta l’esmena 14480.

El Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas ha presentat al
programa 223A, d’emergències, l’esmena 14376.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, i per un temps de
deu minuts, té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començam el debat de la secció 14 i ho feim amb una sèrie
d’esmenes a la totalitat que evidentment el debat aquest ja el
farem amb més profunditat al ple i ara ens dedicarem tal
vegada a explicar millor o a fer més referència a les esmenes
parcials.

Hem presentat una sèrie d’esmenes parcials a la secció 14
i les diferents seccions que conformen aquest bloc i crec que
fan referència a qüestions que des del nostre punt de vista són
fonamentals, són essencials i a més s’ha vist en aquests
darrers temps, en aquest darrer any o en aquests dos darrers
anys com són necessàries i jo diria que és urgent poder-les
aprovar.

I em referesc a les següents. Una que fa referència al fons
de contingència. El Govern i els partits que li donen suport
varen modificar la Llei de finances perquè el fons de
contingència, que estava previst que fos entre un 1 i un 2% de
les despeses no financeres del pressupost, passés a ser només
del 0,5%. Aquí m’agradaria recordar que el PSIB quan es
debatia, es tramitava la Llei de finances va fer una esmena
proposant que el fons de contingència fos un 3% de les
despeses no financeres. Idò bé, aquell que demanava un 3% de
fons de contingència sobre les despeses no financeres avui
defensa que només sigui un 0,5%. Abans es queixava que el
fons de contingència era massa poc i ara defensa que el fons
de contingència sigui més poc del que fins i tot es va aprovar
a l’anterior legislatura amb la Llei de finances.

Nosaltres proposam una esmena parcial per incrementar el
fons de contingència en 22 milions d’euros, és a dir, duplicar
el fons de contingència previst als pressupostos. I ho feim
amb una sèrie de baixes, algunes baixes van directament sobre
l’AETIB, nosaltres avui matí també ja ho hem defensat i ahir
també ja ho vàrem dir, nosaltres crèiem que l’AETIB és un
organisme perfectament prescindible, al qual es manté amb
respiració assistida, que no té cap tipus de funció més que la
de repartidora del Fons de turisme sostenible i que, per tant,
perfectament es pot suprimir i per tant, tots aquells doblers
que l’AETIB ha de gestionar, entenem que es poden
perfectament suprimir.

També feim baixes a interessos de demora, i aquí hi ha una
qüestió que m’agradaria destacar, tal vegada aquí algun
portaveu podrà respondre, per què els pressupostos d’enguany
preveuen 11,2 milions en interessos de demora i l’any passat
només 5,2? Per què es produeix aquest increment de 6
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milions d’euros en interessos de demora? Que és que el
Govern a pesar de tenir més de 1.500 milions d’euros més
dels que hi havia a l’anterior legislatura no paga a temps els
venciments dels préstecs i per açò se li apliquen interessos de
demora? És a dir, què passa?, per què aquest increment tan
substancial dels interessos de demora?

Nosaltres entenem que no té per què haver-hi interessos de
demora, si el Govern paga a temps els venciments no s’han de
produir interessos de demora i per açò feim les baixes a
interessos de demora. I m’agradaria fer la reflexió també a
Ciutadans que avui matí deia que qualsevol esmena nostra que
donés de baixa deute, interessos i deute, hi votarien en contra.
Nosaltres el 99% de les esmenes que donen de baixa
interessos van a interessos de demora perquè entenem que
d’interessos de demora no n’hi hauria d’haver cap, i si hi ha
interessos de demora és per una mala gestió del Govern i si
aquests interessos de demora s’augmenten amb 6 milions
d’euros el mes que dupliquen respecte de l’any passat és
perquè hi ha hagut una mala gestió del Govern. Per tant,
entenem que si l’any que ve hi ha un canvi de govern i governa
el Partit Popular intentarà millorar aquesta gestió i no faran
falta tants d’interessos de demora. Per tant, feim les baixes a
interessos de demora. Això quant a l’esmena que fa referència
al fons de contingència. 

Hi ha dues esmenes, no hi va caber en una, sobre el Fons
de cooperació municipal. Nosaltres -i ja ho vàrem dir també
ahir- entenem que en aquests moments amb uns pressuposts
rècord on el Govern gestiona més doblers que mai en la
història de les Illes Balears no té sentit mantenir encara un
fons de cooperació municipal per davall del que marca la llei.
La llei marca un 0,7% i per tant, no entenem que encara el
Govern mantingui enguany un 0,5%. Per tant, incrementam la
partida del Fons de cooperació municipal, aquells imports que
van directament a millorar els serveis als ajuntaments i la
incrementam amb 6.238.553. És a dir, és la xifra perquè
quadri amb aquest 0,7% que nosaltres creim que en aquests
moments perfectament és possible que el Govern ho pugui
fer, 6 milions per una banda i 326 per l’altra... per les dues
esmenes que no varen caber en una.

Una altra esmena que també feim és sobre un programa de
lluita contra el frau. A mi sempre m’agrada recordar quan el
Govern va anunciar a bombo i platerets que faria un pla
antifrau, un pla antifrau que ve dir que recaptarà 10 milions
d’euros més del que recaptàvem. Bé, aquell pla antifrau va
resultar que va recaptar 3 milions manco del que recaptàvem,
açò va ser l’èxit d’aquell pla antifrau. Per tant nosaltres
entenem que és bo que hi hagi una partida específica i un
increment de pressupost a l’ATIB perquè es faci un vertader i
un autèntic  pla de lluita contra el frau i hi posam 1 milió
d’euros, i donam de baixa a partides de personal de la secció
15. Entenem que aquests pressupostos en general tenen un
desmesurat increment a la partida de personal, i nosaltres aquí
el que feim és posar com a baixa la diferència entre el que es
preveia l’any passat de personal en aquestes partides i el que
hi ha enguany, és simplement la diferència, una diferència que
sumaria aquest milió d’euros.

Una altra proposta que també fem és reforçar el pressupost
d’emergències. Ja ho hem vist aquestes darreres setmanes, el
fracàs del Govern en aquesta qüestió; és a dir, nosaltres
entenem que el Servei d’Emergències no ha funcionat e l
millor que hauria d’haver funcionat; entenem que la
Conselleria d’Hisenda i e l Govern en general en aquesta
qüestió no han estat tan diligents com haurien de ser, i no
tenen uns serveis d’emergències suficientment ben dotats i
suficientment ben coordinats. Nosaltres fem una partida, una
de 755.000 i l’altra de 181.000, són dues esmenes també
perquè no cabien en una, que el que fan és donar les baixes a
l’Oficina Anticorrupció.

Ahir ja ho vam explicar, entenem que l’Oficina
Anticorrupció no té cap tipus de sentit la seva existència, no
té sentit perquè duim un any de vida d’aquesta oficina
anticorrupció i els resultats són zero; duim un any de vida
d’aquesta oficina anticorrupció i encara desconeixem quins
casos de corrupció ha destapat o quin expedients ha fet o ha
tramitat, ho desconeixem completament; encara no tenim
aprovat definitivament el reglament, estam pendents que el
director de l’Oficina Anticorrupció el pugui aprovar, i l’únic
que tenim és que tal vegada, a part de perdre el temps per aquí
dalt, tal vegada s’aprovarà aquest divendres que s’encarregui de
contractar un “xiringuito” de Podemos perquè pugui fer una
auditoria ciutadana del deute. És l’única funció  que
coneixerem. Per tant de què ens serveix tenir una oficina
anticorrupció si els resultats són els que són?, és a dir, cero
patatero, i per tant aquí hem de decidir què ens estimam més,
dotar o ben dotar el pressupost d’Emergències o mantenir una
oficina que no serveix per a res.

Una altra esmena que feim -aquesta ja és una clàssica, que
cada any la feim i que no ens aproven- és incrementar el fons
de seguretat pública en un 1,5 milions d’euros. Seguim amb el
mateix, és a dir, entenem que el tema de seguretat, el tema
d’emergències, no ha funcionat suficientment bé, i s’ha vist
amb el tema de les riuades de Sant Llorenç i del Llevant de
Mallorca, s’ha vist també amb el cap de fibló de Menorca..., és
a dir, quan aquest govern ha tingut un problema, quan aquest
govern ha estat sotmès a una prova d’esforç ha fracassat
rotundament. Per tant reforcem aquestes partides per intentar
evitar que les conseqüències de determinats accidents o
determinades qüestions meteorològiques puguin provocar
determinades qüestions; anem a evitar-ho o anem almenys a
minimitzar aquestes conseqüències, i fer-ho dotant millor tots
aquests serveis que fan incidència en aquesta qüestió, i feim
aquesta esmena que ja dic que és una esmena tradicional que
sempre ens diuen que no, i que s’ha vist perfectament que era
necessària haver-la aprovat en el seu moment.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I faig una altra..., bé, faré referència a una darrera esmena
-en tenia un parell més a fer, però bé- una darrera esmena, que
és la dotació d’una partida de 2 milions d’euros destinada al
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consell insular per pagar..., per (...), per ajudar a pagar la
sentència de Cesgarden. Ja que MÉS per Menorca va dir en el
seu moment, fa uns dies, que creia que el Govern havia
d’ajudar a pagar la sentència de Cesgarden, entenem que
tindrem garantit el seu vot favorable a aquesta esmena, perquè
entenem que és de justícia, i el Sr. Nel Martí ahir mateix en el
ple ho va dir molt bé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... ho va dir molt bé: Menorca va fer els deures prèviament, i
per açò les sentències que van venir van ser arran de..., i vaig
acabant, arran del PTI; per tant no té sentit que el Govern pagui
les sentències per Mallorca i per Eivissa i no pagui les
sentències per Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant fem aquesta esmena i ja vaig acabant. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Carlos Saura, deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres només mantenim
una esmena en aquesta secció, que és per a cursos de formació
per accés de nous bombers i promoció de comandaments.
Consideram que la plantilla de bombers actualment està
envellida i que hauríem de fer el possible perquè hi hagi nous
accessos a aquest cos. També consideràvem que s’havia
d’aprovar aquesta llei de bombers per millorar la coordinació
i perquè es reconegui també la qualificació del cos de
bombers, i pensam que això era essencial però si no és
possible fer-ho aquesta legislatura almanco crec que hem de
fer tots els esforços perquè millorin les condicions i perquè
hi hagi noves places i formació.

Sobre les esmenes de baixa a interessos de demora del
Partit Popular, a mi no em queda clar com sempre un partit
que ha donat suport a aquest model econòmic basat en el
deute, un partit que defensa el dogma neoliberal i que posa el
pagament del deute per damunt dels drets de la gent, com es va
demostrar amb el canvi a l’article 135 de la Constitució, pot
fer baixes a interessos de demora. I un argument viable no és
el que diu que com que no haurien d’existir aquests interessos
els eliminam amb una..., els eliminam d’aquí i ja està, però
això és política ficció, perquè els interessos no desapareixen.
En tot cas nosaltres sí que donam suport a mecanismes que

puguin examinar d’on ve precisament aquest deute, perquè
estam convençuts que hi ha molts de projectes il·legítims que
donen lloc a un deute il·legítim, perquè si les polítiques que
es varen fer no es varen fer per l’interès general sinó per mor
de beneficiar un partit  determinat, o per mor de construir
edificis que no feien falta, consideram que el deute és també
il·legítim. 

I això té a veure també amb una política transversal no
només de veure què passa amb el deute, sinó d’avaluació de
polítiques públiques, ho hem explicat aquí moltíssimes
vegades, sé que el Sr. Camps no s’aprendrà la lliçó, però també
he de dir que l’Oficina Anticorrupció és de prevenció contra
la corrupció, perquè no passi el que ha passat en aquesta
comunitat autònoma tantes vegades, Sr. Camps, perquè sabem
que si els deixam sols fan de les seves, i  necessitam
organismes que controlin la classe política perquè no faci de
les seves...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. SAURA I LEÓN:

... perquè el que s’ha demostrat és que hi havia una impunitat
absoluta en aquesta comunitat autònoma, que la corrupció
estava d’alguna manera normalitzada, i que la gent assumia, per
desgràcia, que això era normal. Quan hi ha hagut una crisi
econòmica profundíssima i la gent ha vist que el primer que es
retirava, que el primer a què s’atacava eren els seus drets, la
gent es va adonar que això no era normal, que hi havia gent que
estava abusant del seu càrrec polític per als seus beneficis
personals, i per això és essencial aquesta oficina
anticorrupció, que com vaig dir l’altre dia s’ha posat en marxa
en altres comunitats autònomes, funciona a molts de països
del nord, i efectivament en aquests països en què funciona hi
ha moltíssima manco corrupció que aquí, a Espanya i a la
nostra comunitat autònoma.

Per tant consideram que això és essencial. Què ha fet? Idò
de moment tenim un reglament en el qual tenim consens, i el
que vàrem aprovar ahir és que els romanents d’aquesta oficina
es puguin utilitzar l’any que ve, això tampoc no interessa al
Partit Popular perquè el que no interessa al Partit Popular
realment és que aquesta oficina es posi en marxa, que
funcioni, que pugui prevenir la corrupció, que sigui un
mecanisme més, una pota més del sistema perquè a ningú no
se li pugui ocórrer ficar la mà al calaix. 

Així que, dit això, res més, demanar el vot per a la nostra
esmena que pensam que és important i ja està.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades.
Nosaltres en aquesta secció 14 també hi tenim una esmena i
fa referència a incrementar, a augmentar la dotació per a
protecció civil. Sí que és cert que els portaveus que m’han
precedit, sobretot e l Sr. Camps que ha parlat del tema
d’emergències, és un tema que en principi hi ha una sèrie de
compromisos adquirits per aquest govern on es faran una sèrie
d’actuacions, i crec que s’ha d’anar cap a aquest camí. 

Nosaltres també tenim esmenes a medi ambient per
encaminar el conjunt del temes de les emergències cap on han
d’anar o cap on nosaltres consideram que estaria bé que anàs,
però també és cert que protecció civil és una gent que sempre
de manera desinteressada ajuda  tots els municipis dins les
seves possibilitats i dins les seves capacitats, però que fan
molt i tot d’una hi són quan se’ls necessita, i moltes vegades
no tenen les dotacions així com pertoca. Per tant, nosaltres
som conscients que no hi pot haver una partida amb un
increment molt gros, però sí que amb 300.000 euros ajudaria
a poder tenir per a aquesta gent més recursos per poder
utilitzar en el seu moment i quan fos necessari.

En referència a les esmenes dels altres grups
parlamentaris, el Sr. Camps m’ha convençut en algunes, així és
que li votarem a favor, i també ens abstendrem en algunes. Sí
que en aquest cas quatre o cinc esmenes de les parcials les
votarem en contra, que ja ho diré al president a l’hora de... bé,
com que les feim separades tampoc no hi haurà cap problema.

Gràcies, res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Patrícia Font, deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres mantenim dues esmenes
vives en aquesta secció, la 13719 on hem fet una afectació de
75.000 euros per a la creació i posada en marxa de l’escola de
seguretat pública que ja va quedar recollida a la Llei de
coordinació de policia local, aprovada l’any 2017; l’altra que
tenim és la 13711, també d’afectació, per valor de 20.000
euros, per garantir la compensació dels costos d’insularitat, és
a dir, desplaçament i allotjament dels policies locals i
voluntaris  de protecció civil que s’han de desplaçar des de
Mallorca per les festes de Sant Joan, atesa la dimensió que
aquestes festes han adquirit. També s’ha de dir que aquesta
esmena ja la vàrem presentar l’any passat i que també va
quedar aprovada.

Respecte de les altres esmenes, bé, farem uns quants vots
en contra i qualque abstenció. Sr. Camps, ja li avanç que a la de
Cesgarden i a la de bestretes farem abstenció, de moment, ja
veurem què farem al Ple, de moment farem abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Senyors i senyores diputats.
Començaré dient que demanaria que l’esmena del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Huertas, fos considerada en els
termes en què està registrada perquè ella no la pot defensar
avui. 

Respecte de les esmenes de Ciutadans, nosaltres n’hem
presentades set, començ per les dues darreres o pràcticament
darreres, antepenúltima i penúltima, que són esmenes en
realitat de baixa, esmenes que surten de... que el que fan és
moure uns doblers que pertanyen al fons de l’impost de
turisme sostenible i els duen cap a la Conselleria, per dir-ho
així, de Turisme que, com ja hem fet amb altres... amb un
parell de consideracions més aquest matí a la conselleria,
perdó, a la comissió d’Innovació, Recerca i Turisme, són
esmenes que tenen a veure amb el reforç de la inversió  en
I+D+I a la planta hotelera i també de la reconversió de les
zones madures. Per tant, aquesta és una esmena de baixa, però
que pertany, per dir-ho així, a aquesta comissió i que va cap a
la comissió de Turisme que hem tengut avui matí.

N’hi ha una altra que té a veure amb el fons de cooperació
local, que és netament insuficient per a nosaltres, tot i que el
que nosaltres proposam encara queda lluny, però com a mínim
ens sembla que aquest augment pot ser un augment
considerable. 

Després tenim una esmena, la 14421, que té a veure amb
la posada en marxa d’aquesta unitat de coordinació i control
d’emergències que nosaltres creim que, a aquestes alçades i
tenint en compte el que ha passat aquests darrers mesos, hem
de fer tot el possible des d’aquest pressupost perquè l’any
2019 pugui ser una realitat. 

De la mateixa manera tenim una altra esmena, la 14422,
que té a veure amb l’increment de personal d’aquesta futura
unitat de coordinació, que per cert és un augment de personal
que ve per la part de baixa, per dir-ho així, de la Direcció
General de Transparència, que és una direcció general que ha
estat completament ineficaç durant tota aquesta legislatura i
que desgraciadament, a més, hem de constatar que en aquest
pressupost té un augment de personal, la qual cosa no té cap
sentit tenint en compte allò pel que ha servit durant aquests
tres anys i mig que duim, per dir-ho així, gastats. 

Tenim una altra esmena referida a la Llei de capitalitat, la
Llei de capitalitat des del començament de legislatura ha estat
una llei bàsicament justificada en el seu traspàs per partides
que ja estan de qualque manera adjudicades, és a dir, no per
uns doblers que l’Ajuntament de Palma pugui servir-se
lliurement per fer aquelles polítiques que consideri
necessàries, és veritat que aquesta quantitat ha crescut, però
encara és una quantitat que està molt per sota d’aquests 30
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milions que preveu la llei. Com és natural hi ha també el
Consell de Mallorca amb aquest finançament, però per part del
Govern, per part de la CAIB, continua sent molt baix. Per tant,
hem fet una esmena també en aquest sentit. 

I la darrera esmena té a veure amb una cosa si volen més
conjuntural, a les darreres oposicions hi ha hagut realment un
cas flagrant d’incompetència per part d’aquells que formaven
part d’un tribunal, en concret les oposicions per a auxiliar
tècnic de la CAIB, i nosaltres hem fet una esmena insistint en
la necessitat de formar de manera permanent a aquell personal
funcionari que pugui participar d’aquests tribunals. 

Respecte de les esmenes dels altres grups només faré dos
comentaris i un que li agradarà al Sr. Camps, i és que hi ha una
esmena que no podem donar per bona perquè té com a baixa
una vegada més aquest capítol 34, de què acaba de parlar ell a
la seva intervenció, i una altra que tampoc no podem aprovar,
malgrat l’objectiu nosaltres el compartim, perquè buida
literalment l’oficina anticorrupció i nosaltres. tot i que
discrepam del sou, per exemple, del seu president, com ja hem
manifestat a la part d’articulat d’ahir horabaixa quan en vàrem
parlar i probablement també de com està en aquest moment
aquesta oficina, no creim que l’oficina sigui prescindible sinó
que en tot cas s’hauria d’ajustar una mica al que siguin
finalment els seus objectius quan sapiguem exactament també
quines són les funcions que pot tenir aquest reglament del qual
parlam i el seu director darrera. Per tant, aquí tampoc no
podem acceptar aquest buidatge dràstic i radical que ens
ofereix el Partit Popular. 

Res més, en tot cas si hi hagués qualque cosa més en el
torn de rèplica ja hi contestaria també. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Biel Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc nosaltres defensam
aquests pressuposts en general, en relació amb les esmenes a
la totalitat i a les esmenes parcials que s’han presentat, creim
que són els pressuposts adequats per a l’any 2019 tenint en
compte que som en el quart any de legislatura. 

I per altra banda ja concretament en relació amb algunes
qüestions que s’han plantejat. Jo en primer lloc algunes baixes
que es plantegen de partides de personal per part del Partit
Popular o de la Direcció General de Transparència per part de
Ciutadans, crec que s’han de lamentar aquestes baixes, crec
que en alguns casos indiquen desconeixement realment de
quina és la feina i la tasca que s’està fent en algunes d’aquestes
àrees. Aquesta legislatura precisament s’ha fet un gran esforç
per reforçar tota una sèrie de direccions generals que havien
estat absolutament desmantellades i que en alguns casos per

obligacions legals i obligacions de bon govern, com seria per
exemple en el cas de la Direcció General de Transparència,
han d’estar ben dotades i la feina que es fa és important i
evidentment s’ha anat millorant la dotació de personal de
manera suficient, perquè conjuntament amb la Direcció
General de Desenvolupament Tecnològic, plantegin
l’administració de futur. 

Ara, plantejar tornar enrere, desmantellar coses d’aquestes
és no entendre res d’allò que ve, res de les necessitats que hi
ha. El mateix podríem dir en general, hi ha, per exemple, la
Direcció General de Fons Europeus que estava desmantellada,
aquí hi perdíem doblers, val la pena invertir en personal perquè
es pugui dur adequadament la tasca que ha de dur per exemple
la Direcció General de Fons Europeus i, de fet, en aquesta
legislatura al final s’haurà fet un balanç molt bo, sobretot en
relació a la passada legislatura en aquest sentit.

Per tant, increments de personal no només són necessaris
a vegades per a un bon servei als ciutadans, sinó que a vegades
també són necessaris perquè l’administració pugui dur a terme
una administració adequada dels recursos de què disposa i no
només perdre doblers, sinó fins i tot aconseguir guanyar-los.
Per tant, en aquest sentit totalment en contra d’aquestes baixes
que es plantegen. I, a més, en el cas del Partit Popular una de
les baixes que es planteja és la de l’Oficina Anticorrupció.
Sabrà el Partit Popular quin és el missatge que vol enviar a
l’electoral, però per a mi és molt clar, li molesta que hi hagi
algú que pugui estar vigilant què és allò que es fa amb els
doblers públics. I, per tant, en aquest sentit  l’Oficina
Anticorrupció s’ha començat a muntar, a mi em preocuparia
molt si l’Oficina Anticorrupció ja hagués començat a destapar
casos de corrupció, em preocuparia per una banda evidentment
perquè seria preocupant que hi hagués casos de corrupció;
però segon, en aquests moments la feina s’ha centrat en un
reglament de funcionament, ara la relació de llocs de treball.
Primer ha de muntar l’oficina i una vegada que estigui muntada
ja farà la seva feina, em preocuparia que ja hagués començat,
quan encara no tenia recursos, ni personal ni res a fer aquesta
feina, com pareix que li exigeix el Sr. Camps. Una cosa,
després l’altra, evidentment de vegades les coses són més
lentes del que voldríem a l’administració, però va fent feina i
evidentment els resultats ja vendran, quan tot quan comença
has d’anar tira a tira. I en aquest sentit una cosa després l’altra.

Tampoc no estam d’acord amb les esmenes que es
presenten en relació amb l’impost de turisme sostenible, tant
les del Partit  Popular com les de Ciutadans, creim que
l’impost de turisme sostenible està donant uns importants
recursos que serveixen per a innovació i recerca, serveixen
per a formació, serveixen per a projectes turístics, serveixen
per a desestacionalització, serveixen per a valoració del
patrimoni històric i cultural, per a valoració mediambiental,
etc. I per tant, creim que de cap de les maneres es poden dur
a terme aquestes modificacions i aquestes qüestions que es
plantegen per part de determinats partits.

I per part nostra no afegiríem res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Andreu Alcover per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo intentaré no esgotar el
temps, jo crec que deixaré més el debat amb profunditat pel
plenari, simplement dir un parell de comentaris. Ja és un
clàssic del Partit Popular llevar doblers d’interessos, no és
que llevi poc, hem llevat més de 25 milions d’euros, es tracta
de no pagar als bancs, és curiós, perquè quan governen això no
ho han fet mai, però bé.

Després només un petit detall al Sr. Pericay, quan ha dit
que aquesta esmena per fer formació als funcionaris de
carrera que puguin estar en el tr ibunal, tot i coincidir que
realment hi ha hagut un tribunal que ha comès un error
gravíssim, greu, no importa..., això és clar, els funcionaris de
carrera susceptibles per estar en el tribunal són quasi tots, si
llevam excepcions de preparadors, familiars de primer o
segon grau, etc., la resta tots són susceptibles d’ocupar un lloc
a un tribunal d’oposicions. O sigui que difícilment li podríem
donar...

I per concretar, nosaltres acceptaríem directament
l’esmena 13719 de MÉS per Menorca. A l’altra de MÉS per
Menorca li proposaríem una transacció, a la 13711 li
proposaríem una transacció en el sentit d’aquí on posa el
subconcepte 76000, nosaltres li proposaríem que fos del
capítol 2 . Voldríem que fos del 23, però no hi ha 20.000
euros, per tant, haurà de ser vinculat de capítol 2 en genèric,
perquè entenem que és la conselleria que ho ha de pagar, no ho
ha de transferir.

I a la de Podem, la 14320, li proposaríem una transacció,
150.000 per a cursos de formació ens semblen molt. I
proposaríem 75.000 euros per a cursos de formació.

La resta les rebutjaríem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Grup Parlamentari
Popular. Sr. Antoni Camps, cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Hi ha una cosa que m’ha
sorprès enormement i és la defensa aferrissada que han fet
alguns portaveus a haver de pagar interessos de demora. No
interessos, no reduir deute, no, no, interessos de demora,
volem pagar interessos de demora. Ningú no m’ha explicat per
què s’incrementa en 6 milions aquesta partida, per què passam
de 5.200.000 euros a 11.200.000 euros, aquests 6 milions
d’euros en interessos de demora d’on surten? Ningú no m’ho
ha explicat. I jo no entenc, del PSOE ho entenc, perquè els
doblers públics no són de ningú, de MÉS per Mallorca també,
però que de Ciutadans vulguin mantenir 11,2 milions d’euros

en interessos de demora em sorprèn, perquè 11 milions
d’euros en interessos de demora és una autèntica barbaritat,
açò vol dir no pagar cap venciment. 

És a dir, nosaltres estem d’acord, i aquí contradiré allò que
deia el Sr. Saura, a pagar el deute, pagar deute, tot el deute en
temps i forma. Si tu pagues el deute en temps i forma no hi ha
interessos de demora. Per tant, mantenir una partida d’11,2
milions d’euros en interessos de demora és una autèntica
barbaritat, és una demostració palpable de la mala gestió
d’aquest govern. 

I en referència al que deia el Sr. Alcover, les esmenes que
vostès ens aprovin en baixa als interessos de demora arribin a
aquests 11,2 milions d’euros, retirarem la resta, no hi ha cap
problema. Vostès ens aprovin fins a 11,2 milions d’euros de
baixa a la partida d’interessos de demora i la resta les
retirarem automàticament, no hi ha cap problema.

Una altra qüestió, tema de l’Oficina Anticorrupció. Miri,
i el Sr. Pericay ho deia molt bé, la Direcció General de
Transparència, l’Oficina Anticorrupció, fins i tot jo diria la
Direcció General de Participació, tot açò és pura propaganda,
pura foto i roda de premsa. És una carcassa buida de contingut.
I una altra qüestió, quants d’anys hem de necessitar perquè es
pugui muntar aquesta Oficina Anticorrupció? Quants d’anys
necessitam? L’any passat mig milió d’euros, enguany per a
l’any que ve, 900.000 i busques d’euros. Quants de doblers
hem d’invertir perquè es munti aquesta Oficina Anticorrupció?
No ho entenc i no és que no vulguem que s’investiguin les
coses, és que entenem que amb la Fiscalia Anticorrupció, amb
els tribunals, amb la Sindicatura de Comptes, amb la
Intervenció de la CAIB, és més que suficient. Hi ha
instruments més que suficients per perseguir tota la
corrupció, tota, i nosaltres volem que s’arribi fins al final en
tota la corrupció. Però evidentment no estam a favor de tirar
els doblers a una cosa que no funciona. És a dir, hem
reconegut i avui també ho ha reconegut que no ha obert ni un
expedient aquest home! Què ha fet? És a dir, em poden
explicar les vuit hores de feina diàries que..., què ha fet?, què
ha fet el director de l’Oficina Anticorrupció? Un reglament
que ni tan sols no està aprovat del tot, encara! És a dir, voler
mantenir una cosa que no funciona de cap de les maneres i que
és una despesa inútil em sembla realment absurd.

Una altra qüestió que també m’agradaria plantejar, que
abans no he tingut temps, és el tema de les bestretes.
Nosaltres feim una esmena pel tema de les bestretes. Vam
acordar en el Parlament i hi va haver un anunci per part de la
consellera Cladera que enguany -queden pocs dies, queden 12
dies, 15 dies per acabar l’any- hi hauria proposta de liquidació
acordada amb els consells insulars i calendari de pagaments
també consensuat amb els consells insulars, i entenem per
tant, si açò es compleix, encara queda temps, no deim que no,
si açò es compleix hi hauria d’haver en els pressupostos una
partida específica perquè es puguin anar pagant aquestes
bestretes, i nosaltres com cada any feim una esmena en
aquesta qüestió , i agraïm el gest de MÉS per Menorca
d’abstenir-se de moment, i esperam el seu vot afirmatiu en el
ple a aquesta esmena, més que res per ser coherents, més que
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res per ser coherents; per ser coherents amb el que va dir la
consellera Cladera a mi no m’agradaria que el PSIB, almenys
el PSIB, votés en contra d’una cosa que la Sra. Cladera va dir
que farien, i per tant seria trist i seria incoherent votar en
contra d’aquesta esmena.

I per últim també he fet referència a l’esmena sobre
Cesgarden, que és una altra qüestió que esper també el vot
afirmatiu de MÉS per Menorca. És a dir, no té sentit, i
compartesc completament les paraules del Sr. Nel Martí
d’ahir en el ple , no té sentit que perquè ens van avançar a
Menorca en aquestes qüestions haguem de pagar des de
Menorca totes les conseqüències, que podrem discutir si
estava ben fet o no; evidentment nosaltres estam en contra del
PTI i estam en contra de les conseqüències del PTI,
òbviament, però no té sentit que els menorquins en solitari
haguem de fer front a unes indemnitzacions quan a Eivissa les
paga el Govern i quan a Mallorca les paga el Govern. Per tant
seria de justícia que es pogués solucionar aquesta qüestió, que
el Govern, que ja va prometre, que ja va dir el Sr. Marc Pons
quan era a l’oposició que el Govern havia d’ajudar el Consell
Insular de Menorca, almenys tampoc no faceu quedar
malament al Sr. Marc Pons quan anunciava açò quan era a
l’oposició; en el Govern tot canvia, però almenys també
complir aquelles promeses i poder aprovar aquesta esmena,
que seria molt agraït per part del Consell Insular de Menorca
i per part de tots els menorquins.

En qualsevol cas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... mantenim aquestes esmenes, i el Sr. President vol que acabi
i acabaré. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Carlos Saura, cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que la
transparència que hi havia abans, o la manca de transparència,
és a dir, opacitat, el que va fer és que moltíssima gent fes de
les seves, i  ni la Fiscalia anticorrupció ni la Sindicatura de
Comptes ni els jutjats ni la policia no varen poder prevenir que
la Gürtel, que els casos de seus pagades amb doblers negres es
produïssin, i que molts de casos de corrupció es produïssin.
Per tant necessitam una eina més, una eina de prevenció; no
que actuï després, quan les coses ja han passat, sinó que
prevengui la corrupció quan està passant o quan estigui a punt
de passar, que la gent pugui denunciar que es pot produir un fet
delictiu. Per tant pensam que necessitam una eina més perquè

no ha estat suficient. Vostè diu que ja és suficient amb la
Fiscalia anticorrupció, amb la Sindicatura de Comptes... No va
ser suficient; els casos de corrupció se seguien produint, i
l’opacitat precisament en el seu partit era... era crònica, en
aquells moments; vostès diuen que és el passat, ara tampoc no
estaven d’acord a pagar els 153.000 euros que havien de
tornar, i això és responsabilitat dels seus càrrecs actuals, no
del passat. 

Però jo el que crec és precisament que tenen por que si
s’aprova aquesta oficina no es pugui tirar enrere ni tan sols si
arribassin a governar, perquè com explicarien a la gent que
volen desmantellar una oficina anticorrupció que s’ha posat en
marxa per tal de lluitar contra la corrupció; jo crec que seria
molt difícil d’explicar, i el problema crec que és aquí.

Sobre els interessos ja ho he dit, crec que forma part de la
política ficció que fan en pressupostos per part del Partit
Popular, i no entrarem en aquest joc. Per tant votarem en
contra de les seves esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. No en faré ús perquè la meva esmena
quedarà viva, ja que ningú no l’aprova. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font. Li pregaria que digués si accepta la
transacció que s’ha ofert, de la mateixa manera que no ho ha
dit el representant de Podem, la transacció oferta pel PSOE.
Està acceptada? Val. Té la paraula la Sra. Patrícia Font, cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, anava a intervenir només per dir açò. Accept
la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay, Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé..., això mateix. 

Bé, no, volia fer un parell de comentaris sobre la
intervenció del portaveu de MÉS per Mallorca, que diu que el
fet d’utilitzar, diguem, com a baixes determinades partides de
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capítol 1 que formen part de la Direcció General de
Transparència obeeix a un desconeixement de la realitat; jo
diria que obeeix a l’opacitat amb què aquesta direcció general
està realment fent feina, perquè és possible que efectivament
s’hagin de fer coses que no són visibles, però duim ben bé un
parell d’anys, i compt només des del moment en què aquesta
direcció general ha passat a Presidència, perquè abans també
aquesta direcció general era a una altra conselleria en què
realment, de transparència, ben poca, i  el que realment és
visible en aquest moment, el que és efectivament transparent
-li pos un parell d’exemples, només-, aquesta famosa web que
en aquest moment crec que està a l’Agència de Turisme ja, i
que es va de posar en marxa des de l’època en què justament
el portaveu de MÉS per Mallorca era el responsable d’aquesta
àrea, aquesta web que ens ha de mostrar quin és l’estat
d’execució dels projectes vinculats a l’impost de turisme
sostenible, i bé, encara l’esperam, l’esperam cada mes,
l’esperam. És un poc com el que ens passa amb el REB de la
presidenta del Govern, cada mes anam esperant que hi hagi una
feliç notícia.

Clar, si això és l’exercici de la transparència, francament
hi ha alguna cosa en què efectivament no ens entenem. Per no
parlar d’un altre tema: aquest govern tenia un compromís que
era elaborar una llei de transparència, llei, compromís que
formava part de la investidura, del discurs d’investidura de la
presidenta del Govern, llei que no hem vist i tampoc no se
l’espera. Bé, això és la transparència que el Govern actual ens
ha mostrat.

Després, respecte del que prové també de l’impost de
turisme sostenible, és ver que efectivament són partides..., bé,
moltes les que estan contemplades, però és que realment
aquest impost és el més semblant en aquest moment a una
caixa comuna, és a dir, una caixa en què es va recaptant, es va
recaptant, i després es fa servir per a qualsevol cosa. Nosaltres
en tot cas en aquesta part que té a veure amb l’habitatge de
protecció oficial ens vàrem manifestar en contra, és una cosa
que es va afegir l’any passat en el pressupost, una possibilitat
d’incorporar-ho també per aquí, però és que realment no queda
re, no queda re que no sigui, insistesc, qualsevol partida que
haurien d’assumir els pressupostos d’aquesta comunitat sense
anar a parar a aquest tipus d’imposts.

I, bé, e l Sr. Camps insisteix en els seus interessos de
demora. Jo estic d’acord que són efectivament una barbaritat,
el que hi ha, i no en tinc cap dubte, però desgraciadament és
una barbaritat que s’ha de pagar, i com que és una barbaritat
que s’ha de pagar, nosaltres consideram que en uns
pressuposts no es pot ficar la mà en aquest fons, i que per tant
quan es fan moviments d’una partida cap a una altra aquest no
s’hauria de tocar. És el nostre punt de vista més enllà del que
realment hi pugui haver en aquesta partida.

I ja està. Llevat d’això, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de contrarèplica. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Biel Barceló, cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, crec que està més
o manco tot dit a la primera intervenció. Per una banda, el Sr.
Camps diu que les direccions general de Participació i de
Transparència són de propaganda, el Sr. Pericay també hi ha
tornat insistir . Jo  hi torn insistir, vostès crec que no saben
exactament quines són les funcions que duen a terme aquestes
direccions generals... Quan es tramita un decret o quan es
tramita una llei hi ha d’haver un procés d’informació pública,
d’al·legacions, de participació ciutadana, etc ., és obligació
legal per altra banda. Quina direcció general es pensen que se
n’encarrega?, això no cau de l’aire del cel, hi ha darrere, per
tant, una direcció general amb un personal que és el que
s’encarrega de dur-ho a terme. Una qüestió tan important com
l’administració electrònica, com es pensen que s’està
implantant l’administració electrònica?, a través de la
Direcció General de Transparència i de la Direcció General de
Desenvolupament Tecnològic, tampoc no cau de l’aire del cel
i és una qüestió que ja hi som, que ja estam en això. La seu
electrònica de la CAIB, qui es pensen que la gestiona?, quina
direcció general es pensen que la gestiona?, es pensen que es
gestiona tota sola? Protecció de dades, el mateix, etc., només
els pos alguns exemples.

Interessos de demora. Evidentment, Sr. Camps, que el
correcte seria no pagar-ne. Jo hi estic d’acord. Crec que tots
els que estam aquí estaríem d’acord a no pagar-ne, però li
posaré alguns exemples. Li sona que un projecte que vostès no
varen ser capaços de dur a terme que es diu S’Enclusa, de
Menorca, quan l’Estat ens ha demanat els doblers, que es
pensa que li hem tornat només el que ens havia donat? No, hi
ha hagut interessos de demora, diversos milions d’euros. 

Li sona Platja de Palma?, que tampoc vostès... el Sr. Gijón
no va ser capaç de fer cap projecte ni un del Consorci Platja
de Palma i llavors l’Estat ens ha demanat els doblers i hi ha
hagut interessos de demora? D’on es pensen que surten
aquests interessos de demora?, d’aquesta partida -d’aquesta
partida.

Li he posat només dos exemples concrets, només amb
aquests dos exemples parlam de 6 o 7 milions d’euros
d’interessos de demora, que hem hagut de tornar a Madrid, que
nosaltres evidentment hem defensat que no es tornassin i per
això hi ha el contenciosos adequats, però quan hi ha un
contenciós si llavors el perds llavors has de pagar interessos
de demora i d’aquí surten els doblers, Sr. Camps, d’aquí
surten.

Per tant, no comenci a dir “és que vostès..., és que
vostès...”  Miri, li he posat un exemple de projectes seus, de
projectes que vostè... que hagin generat interessos de demora
que vostès varen deixar.

I només una cosa, Sr. Pericay, vostè insisteix en l’ITS.
Aquí té l’ITS, la darrera actualització, la darrera qüestió que
s’ha actualitzat de dia 7 de desembre. Que no hi ha tota la
informació que voldria vostè?, potser, però la web hi és, eh?
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No digui..., vostè ha dit que no hi és, la web, que l’estan
esperant. La web hi és. La web hi és.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La web hi és i l’estat d’execució, li ho hem dit mil vegades,
com que cada projecte el du a terme l’Ajuntament de Palma,
el Consell Insular de Menorca o el consorci no sé quin, qui du,
qui du l’execució és cada un. Per tant, des d’aquí que arribi la
informació perquè el Govern quan la coordina..., l’AETIB la
pugui traslladar evidentment que poden passar mesos perquè
és una qüestió que cadascú du el seu propi projecte i no ho han
volgut entendre mai. Aquí està, actualitzada de dia 7 de
desembre, de la setmana passada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Andreu
Alcover, cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, tampoc no entraré molt en
detall. No sé si a aquestes alçades al Sr. Pericay... al senyor...,
perdó, al Sr. Pericay no, al Sr. Camps li haurem d’explicar el
que són les vinculacions de crèdit tant de capítol 3 com
d’altres capítols evidentment.

Jo voldria que quedàs constància en acta també que el
pressupost de l’Oficina Anticorrupció... diu “ens ha costat una
fortuna que... ja 500.000 el primer any, no sé quants enguany”
bé, estaven pressupostats, la qual cosa no vol dir que s’hagin
gastat. Per tant, no ha costat tant com ha volgut dir el Sr.
Pericay.

També vull recordar que de les bestretes l’any passat per
primera vegada hi havia 5 milions de (...) pressupostaris al
pressupost de l’any 2018 i el Sr. Camps i el Partit Popular hi
varen votar en contra, que eren més -eren més- de tots els que
havia presentat les esmenes fins aleshores el Partit Popular.
En fi, ja està bé.

Jo li proposaria una transacció al Sr. Camps. Li proposaria
una transacció: vostè posi la partida d’alta que vulgui per valor
de 153.000 euros. Si a ingressos posam majors ingressos
perquè el Partit Popular torna els doblers posi la despesa que
vulgui i jo em compromet a votar-la-hi a favor, la que vulgui,
la que vulgui, per a mi és... es más el fuero que el huevo, és
a dir el fet que els torni és més... posi la que vulgui, a capítol
6, a capítol 7, a capítol 4, 2, el que vulgui, però majors
ingressos, 153.000 si el PP torna els doblers a la comunitat
i...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que no es pot fer?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...efectivament, idò feim una generació de crèdit dia 2 de
gener, feim una generació de crèdit i allà on digui vostè, jo li
donaré suport, Sr. Camps, li donaré tot el suport del món, no
passi pena.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votació de les esmenes a la secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. Votarem
les esmenes de forma individual.

Per tant, començam per les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular. 

Esmena 13927.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, jo votava en contra, m’he equivocat.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació...

EL SR. SECRETARI:

Ah, perdó, d’acord, sí...

EL SR. PRESIDENT:

No..., sí?

EL SR. SECRETARI:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Pot...

EL SR. SECRETARI:

Sí, amb aquesta correcció seria: 3 vots en contra... a favor,
perdó... 3, el Partit Popular són 3  diputats... tres diput...
perdó... 

(Se sent una veu de fons que diu: “David”)
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... 3 vots...

(Remor de veus)

(Se sent una veu de fons que diu “ja està, ja està”)

EL SR. PRESIDENT:

Tornam votar. Esmena 13927.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

Serien 3 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

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

D’acord, ja està clar: 4 vots a favor; 8 en contra i  cap
abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13955. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13956. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13957. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13958. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13959. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13960. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha de votar la darrera esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular. Esmena 13961.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular, esmena 14267. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14258.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14259. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14260. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14256. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14257. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra i 2 abstencions. 

(Remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, jo m’he abstingut a l’esmena 14256 i a la
14257, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena 14256.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a repetir la votació de l’esmena 14257. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14261. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14262. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14269. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14270. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14263. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14264. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14265. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions. Queda
rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14268. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació de l’esmena 14368.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14271. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14272. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14273. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor i 7 en contra. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14274. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena parcial del Grup
Parlamentari Popular. Esmena 14266. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor i 8 en contra. Queda rebutjada. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President, abans de seguir, hi ha hagut una errada per part
meva a la 14259, que és la tercera del Partit Popular, i
demanaria si la podem tornar a votar, jo votava a favor i he
votat en contra. Per tant, o tornam a repetir la votació o...

EL SR. PRESIDENT:

14259?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, la de les beques del desplaçament per al curs bàsic de
policia local.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha qualque grup que s’oposi a repetir la votació? Doncs,
tornam a repetir la votació de l’esmena 14259, esmena parcial
del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

5 vots a favor, 7 en contra. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’única esmena del Grup Parlamentari
Podem, és una esmena transaccionada pel Partit Socialista,
esmena transaccionada 14320. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. Queda
aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’única esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena 13755. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i  3  abstencions. Queda
rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les dues esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Esmena 13719.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació. 

Vots a favor de l’esmena 13719?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

No fa falta repetir la votació, ho tenen clar? Passam a votar
l’esmena transaccionada pel Partit Socialista 13711, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans. Esmena 14426. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14421. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14422. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14425. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14479. 

Vots a favor? 

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14478. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, 14480.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena única i darrera d’aquesta secció
del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, esmena 14376.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Fem un recés per començar la votació de les
esmenes a la Secció 15.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, podríem començar el debat? 

En primer lloc els demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Andreu Alcover.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix Carlos Saura.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Miquel Gallardo substitueix Biel Barceló.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo, president, ja que ho demana, durant tot el dia
substituesc Josep Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ho tendré present tot el dia.

Passam, per tant, a l’agrupació de la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, amb les seccions i
entitats afins. Debat 6 de totalitat i globalitat. 

Esmenes a la to talitat. Grup Parlamentari Popular. Ha
presentat una esmena, la 13928, a la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca; la 13929 a l’Agència Balear de
l’Aigua i la Qualitat Ambiental; la 13930 a l’Institut Balear de
la Natura; la 13931 al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears; la 13932 a Serveis de Millora Agrària i
Pesquera; la 13933 al Consorci de Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears.

Després el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, també ha
presentat una esmena a la totalitat amb el núm. 14441, que és
a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

El Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, també ha
presentat una esmena a la totalitat a aquesta conselleria, que és
l’esmena 14515.

Les esmenes parcials presentades són, per part del Grup
Parlamentari Popular, al programa 562A, abastament d’aigües,
les esmenes 14178 i 14228; al programa 562B, sanejament i
depuració d’aigües, les esmenes 14140, 14179 i 14227; al
programa 571C, de gestió d’espais naturals, l’esmena 14141;
al programa 571D, conservació i millora del medi natural, les
esmenes 14142, 14143 i 14180; al programa 714B, foment
del sector agrari, l’esmena 14177. A l’Agència Balear de
l’Aigua i la Qualitat Ambiental, les següents esmenes: 14144,
14145, 14146, 14147, 14148, 14149, 14150, 14151, 14152,
14153, 14154, 14155, 14156, 14157, 14158, 14159, 14160,
14161, 14162, 14163, 14164, 14165, 14166, 14167, 14168,
14169, 14170, 14171, 14172, 14173, 14174, 14175, 14176,
14229, 14230 i 14231.
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El Grup Parlamentari Podem Illes Balears ha presentat les
següents esmenes parcials: al programa 581A,
d’infraestructures de regadiu, les esmenes 14292, 14311 i
14312; al programa 711A, direcció i serveis generals de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, les esmenes 14288, 14289 i
14290.

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat, al
programa 711A, direcció i serveis generals de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, l’esmena 13807.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS ha presentat, al programa 561A, domini públic
hidràulic: protecció i control, directiva marc de l’aigua,
l’esmena 13760; al programa 562A, abastament d’aigües, les
esmenes 13747  i 13763; al programa 562B, sanejament i
depuració d’aigües, les esmenes 13746, 13749, 13756,
13757, 13764, 13765, 13766, 13767, 13789, 13761 i 13768;
al programa 571D, conservació i millora del medi natural, ha
presentat les esmenes 13754, 13751, 13778; al programa
571E, planificació forestal, les esmenes 13744 i 13745.

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca ha presentat, al
programa 562A, abastament d’aigües, l’esmena 13706; al
programa 571E, planificació forestal, l’esmena 13710 ; i al
714B, foment del sector agrari, l’esmena 13709.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, ha presentat al
programa 561A, domini públic hidràulic: protecció i control,
directiva marc de l’aigua, les esmenes 14443 i 14444; al
programa 562A, abastament d’aigües, l’esmena 14445; al
programa 562B, sanejament i depuració d’aigües, les esmenes
14450 i 14448; al programa 571C, gestió d’espais naturals,
les esmenes 14451 i 14455; al programa 571E, planificació
forestal, l’esmena 14452; al programa 571F, espècies
silvestres, l’esmena 14453. A l’Agència Balear de l’Aigua i
Qualitat Ambiental, les esmenes 14442, 14446, 14447,
14449, 14454 i 14459. Al Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, les esmenes 14456, 14457,
14458 i 14475.

El Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, ha presentat
al programa 561A domini públic hidràulic, protecció i control,
Directiva marc de l’aigua les esmenes 14529 i 14530. Al
programa 562B, sanejament i depuració d’aigües l’esmena
14531. Al programa 571B, educació ambiental l’esmena
14526. Al programa 571C, gestió d’espais naturals l’esmena
14519. Al programa 571D, conservació i millora del medi
natural les esmenes 14516, 14517, 14518 i 14525. Al
programa 571E, planificació forestal l’esmena 14528. Al
programa 714B, foment del sector agrari l’esmena 14527. A
l’Institut Balear de la Natura les esmenes 14520 , 14521,
14522, 14523, 14524.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula el
Grup Parlamentari Popular per un temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Hem presentat un total de 52
esmenes a aquest pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, 6 a la to talitat, 7 que són
d’addició i 39 d’afectació. Les esmenes a la totalitat les
reservarem per debatre-les amb més profunditat el dia del ple.

A quasi totes les esmenes demanam un augment important
de diners perquè creim que la Conselleria de Medi Ambient té
una importància més gran que la que li dóna aquest govern en
aquests moments i que, per tant, hauria d’estar més ben dotada
econòmicament del que hi està. Així d’aquesta manera i en
aquest sentit les esmenes d’addició 14178, 179, o 14227, 28,
van referides sempre a destinar més recursos, en aquest cas
que provenguin de l’impost de turisme sostenible a ABAQUA
bàsicament, per tal d’invertir en millores hidràuliques i de
depuració. 

Tal com ho hem passat aquests darrers temps, amb el que
hem viscut, amb les imatges que hem donat, tant a Europa com
a la resta del món i a tothom que ens visita, és necessari donar
un impuls al medi ambient, amb un tractament d’aigües. És
necessari donar un nou impuls per canviar les polítiques
mediambientals. No pot ser que quan vénen turistes a Mallorca
se’n vagin amb la imatge d’haver vist a les televisions, de veure
les depuradores com tiren les aigües brutes a la mar, aquesta
imatge l’hem de canviar. No volem més imatges d’abocaments
d’aigua bruta damunt la posidònia, perquè la imatge és el que
se’n duen els que han vengut a visitar Mallorca i això és el que
es veu, a part dels efectes mediambientals que pugui tenir.

Destacam un augment de pressupost per transferències
també a l’IBANAT per a la neteja de boscos i d’espais naturals,
així com també per reforçar la neteja de torrents. Aquests a
dia d’avui representen un punt molt important
mediambientalment, però també representen un punt molt
important socialment. No podem evitar nosaltres els
fenòmens meteorològics, com les inundacions, però podem
intentar minvar els seus efectes quan ocorren. Per això ara és
el moment que aquesta conselleria tengui més recursos, més
doblers i els pugui destinar, o pugui augmentar aquestes
partides destinades a aquesta finalitat.

Finalment de les esmenes d’addició, la 14177 és molt
concreta, són 700.000 euros per a agricultors i ramaders que
es varen veure afectats pel cap de fibló ocorregut a Menorca
aquest any. La resta d’esmenes, les 39 d’afectació, 14140 i
altres, redunden dins els aspectes més importants del que és
Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Hem de parlar d’aigües
netes. En aquests pressuposts no veim i nosaltres no podem
entendre com a dia d’avui hi ha persones que a ca seva no
tenen aigua per beure, es ven com una necessitat bàsica.
Aquest Govern durant aquests darrers quatre anys ha fet
propaganda de voler ser el govern de les persones i en canvi,
té a persones que a ca seva no tenen aigua per beure i en aquest
moment, que és el moment de posar-hi doblers perquè puguin
tenir aigua, no n’hi posen. 
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Jo esper que s’acceptin determinades esmenes d’aquest
tipus, si volen que en qualque moment es pugui dir realment
que aquest ha estat un govern de les persones i s’ha fet qualque
cosa per a les persones. Basta acceptar determinades esmenes
que habiliten partides necessàries per acabar les conduccions
previstes al Pla hidrològic, al Pla hidrològic que s’aprovarà
recentment, que serà el Pla hidrològic fet per aquest govern,
que llavors se’n voldrà vanagloriar del Pla hidrològic i avui és
capaç de votar en contra de les esmenes 14163, o 14129. A
mi m’agradaria que el Govern hi fes un poc de feina, en el
sentit que tots els ciutadans de Mallorca, de les Illes Balears
hem de tenir a les aixetes de ca nostra aigua bona per beure i
no han de tenir aigües plenes..., no vull dir de sulfats i nitrats
i moltes més coses que fan que aquestes aigües no siguin
potables.

També moltes d’esmenes d’afectació van destinades al
tractament d’aigües brutes, aigües depurades i tractament de
fangs. Després de tot el que hem viscut com deia abans
aquests darrers anys, és increïble que no es posin doblers
suficients per dur a terme la posada en funcionament de les
depuradores i el tractament de fangs al dia. Què ha de passar
perquè us preocupeu d’aquestes responsabilitats? El fang de la
depuradora de Ferreries, la depuradora d’Alaior, la de Sant
Lluís, Menorca necessita mà de metge pel que fa al tractament
d’aigües brutes, i vostès aquí pareix que se’n renten les mans
o les s’embruten amb aquestes aigües. Les esmenes 14140,
145, o 14149 són necessàries, són molt necessàries i és el
moment amb els doblers que hi ha de poder dur-se a terme.

I què me’n direu de les de la Platja de Palma, no ha bastat
enguany. La 14155 i la 14156 de Cala Gamba i Ciutat Jardí és
de sentit comú que es vulguin aprovar. Jo em conformaria a
dir-los que se’n vagin a fer una volta per aquestes cales, per
Ciutat Jardí o per Cala Gamba, sobretot el mes juliol i agost
i no hi vagin en banyador, perquè no es voldran ficar ni dins la
mar.

Eivissa també necessita una mirada profunda. A Santa
Eulàlia és necessari el tractament terciari. És necessari a Santa
Eulàlia que la conselleria passi comptes amb l’ajuntament de
les factures que li deu del tractament de fangs. És increïble
que un govern vulgui tenir deutes amb un ajuntament. Jo em
deman, si el Govern degués aquests doblers que deu a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, els degués al conseller Vicenç
Vidal, hauria d’esperar que els partits distints de l’oposició li
fessin una esmena perquè pagàs les factures, o l’hauria pagada
pel seu vent o almanco acceptaria l’esmena que li fan. També
és necessària la depuració terciària a Sant Antoni de
Portmany. Troba que Eivissa Vila i tants d’altres llocs no han
de tenir les aigües pluvials separades de les aigües fecals?
Acceptin les esmenes que hi fan referència per tenir un medi
ambient millor, de fets i no de paraules com ho deis.

I Formentera, Formentera ve reclamant la bassa de reg amb
aigües depurades, que és l’esmena 14176. Això val 600.000
euros i llavors votaran que no i voldran presumir de la
reutilització d’aigües a Formentera. 

Amb el que hem passat, amb el que hem viscut si no
s’accepten aquestes esmenes, si no s’accepta l’esmena 14142
per incrementar la partida de fer els torrents nets, quin medi
ambient volem deixar, quina seguretat volem donar davant
fenòmens meteorològics adversos? 

L’esmena 14146 és per dotar Menorca de la xarxa d’alta
per resoldre el problema de l’aigua a l’illa. Pensen que això no
és necessari? Menorca necessita tenir el problema de l’aigua
resolt com el pa de cada dia.

Una cosa és molt clara, si voten a favor d’esmenes com les
que presentam, tindrem tots un medi ambient millor, més
saludable, l’aigua i l’aire estaran dins un entorn de millor
qualitat. En cas contrari, que és el que sospit, no podran dir
que tenen un govern que vol millorar l’aigua, que vol millorar
el medi ambient i haurà estat un govern de cadires i de panxes
contentes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Miquel Vidal. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. David Abril, deu
minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, és David Martínez, David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Molt bé, gràcies per la correcció. Som en la Comissió
d’Hisenda parlant dels pressuposts de la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i
començarem parlant de les esmenes que es van aprovar en
ponència, en concret vàrem presentar conjuntament amb MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca i el Partit Socialista, una
esmena per a la Reserva de la Biosfera de Menorca per 30.000
euros que complementava ja la partida que hi havia
contemplada per poder fer les activitats dins de la comunitat
d’usuaris dels aqüífers i també es va aprovar una esmena que
vàrem presentar conjuntament Podem amb MÉS per Mallorca
i MÉS per Menorca, en relació amb la custòdia del territori
per un total de 25.000 euros, que servirà per poder impulsar
projectes en qüestions relacionades amb la custòdia del
territori a Menorca tan important.

Quant a les esmenes que han quedat pendents del nostre
grup parlamentari, de Podem, farem un breu repàs de totes les
que queden. Són un total de 6, de les quals la 14092 són
20.000 euros que demanem per posar en marxa i reparar la
bassa d’aigua per al reg de Sa Rota a Eivissa. És una bassa que
fa molts d’anys que no s’usa, que està molt malmesa i
necessita una reparació per poder ser emprada per al reg i és
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necessària i per això demanem aquesta petita quantitat perquè
es pugui reparar.

També tenim dues esmenes que estan relacionades que
tenen a veure amb el dipòsit d’aigua contra incendis, la 14311
i la 14312, una per al municipi de Sant Carles i l’altra per al
municipi de Sant Mateu, a Eivissa, amb 250.000 euros
cadascuna. És una petició  que es fa des de l’Associació de
Propietaris Forestals perquè a aquella zona no hi ha mitjans
per poder combatre un possible incendi forestal a aquella zona
i la presència d’aquestes bases de dipòsits d’aigua contra
incendis seria molt beneficiós per evitar que a un moment
donat que hi hagués un incendi a aquest lloc l’actuació sigui
més ràpida i es pugui apagar abans el possible incendi, un
possible conat d’incendi. Tots sabem que quan un incendi
s’apaga molt ràpid és molt millor que no quan ja ha passat un
temps i així preveuríem aquesta situació que es podria donar.

En darrer lloc, hem presentat tres esmenes que en total són
450.000 euros, que els hem repartides en tres esmenes, la
14288, la 289 i la 290, per ampliar la dotació de la plantilla
dels agents de medi ambient, 90.000 euros a Eivissa, 90.000
euros a Menorca i 270.000 euros a Mallorca, en un total de
deu persones. Aquesta és una qüestió que ja estam defensant
des de fa temps l’augment de la plantilla, és cert que en els
acords que vàrem signar amb el Govern, per als pressuposts de
l’any 2019, es contemplava augmentar quatre places en dos
anys, que significaria dues places per a l’any 2019 i dues
places per a l’any 2020, però trobam que encara és insuficient.
Això va ser un acord de mínims i el que proposam amb
aquestes tres esmenes és fer realitat una petició que se’ns fa
des de l’Associació Professional d’Agents de Medi Ambient
de Balears, on demana un mínim de 92 agents de medi
ambient, com a mínim, a Balears. A mode d’exemple, a altres
comunitats autònomes amb una superfície més o menys igual
a la de Balears, que és al voltant d’uns 5.000 km2, podem
comparar per exemple amb La Rioja, tenen 81 agents de medi
ambient o agents forestals; a Cantàbria en tenen 125, 44
agents de medi ambient més del que ara hi ha, i a Múrcia és
molt paradigmàtic ja que Múrcia amb una superfície de 882
km2, quasi quatre vegades... cinc vegades menys que la
superfície que tenim a les Illes Balears tenen 105 agents de
medi ambient, cosa que suposa uns 64 agents de medi ambient
més que a Balears. 

Creim que és una petició justa, no demanam de cop que
s’ampliï la plantilla el mínim que demana l’associació sinó que
anam a poc a poc; per això, la nostra proposta seria ampliar en
10 més els que ja estan prevists en els pressuposts de l’any
que ve i ens quedaríem encara a 19 agents de medi ambient per
al mínim que ens demanen des de l’Associació Professional
d’Agents de Medi Ambient de Balears. 

Creim que és molt important que el cos d’inspectors de
medi ambient sigui el que toca ja que a més dels 5.000 km2

que tenim de superfície cal comptabilitzar la costa, la costa
que són 1.428 quilòmetre de costa que tenim a les Balears que
també hem de protegir i defensar. Si volem que no hi hagi
infraccions o que hi hagi una presència major d’agents en el
terreny per evitar possibles infraccions, és molt necessària

aquesta ampliació, ja deim, no seria de cop. Si s’aprovassin
aquestes tres esmenes només s’ampliarien en 10 més, encara
quedarien 19 més per arribar a aquest mínim i això faria que
el nostre medi ambient estigués més protegit tal com demana
la societat. 

Ja per acabar, seré molt breu, ens posicionarem quant a la
resta d’esmenes dels partits polítics. 

Volia començar pel Partit Popular, les esmenes que ha
presentat el Partit Popular, les quals ja s’ha comentat a les
comissions, una cosa que serà reiterativa a les comissions a
les quals es debaten els pressuposts, ja que han presentat grans
inversions i grans despeses, en aquest cas en sanejament
d’aigües, com molt bé ha defensat el diputat Sr. Vidal del
Partit Popular, per a depuradores, per a (...) alta en Menorca,
per arreglar emissaris, per posar terciaris en depuradores, per
fer moltíssimes inversions que ells quan varen governar no
varen fer, i ara ho volen fer tot de cop, volen fer una gran
inversió i no només a medi ambient, també a educació i a
polítiques socials. És el que ja es parla en aquesta... en aquests
pressuposts de política ficció i és una política ficció perquè
no és real. 

Nosaltres defensam uns pressuposts reals, les nostres
esmenes són reals, són adaptades a la realitat i les altes i les
baixes estan ajustades a la realitat d’uns pressuposts per no
desajustar-lo i desestabilitzar-lo, com fa el Partit Popular que,
per exemple, quant a les esmenes presentades a la secció 15,
de medi ambient, presenten més altes del pressupost total que
hi ha, per exemple, a planificació forestal presenten un total
d’esmenes de 7 milions d’euros quan el total disponible de tot
el pressupost és de 4.800.000, un 2,2 milions d’euros més vol
gastar el Partit Popular del que ja tenen pressupostat, o en
gestió d’espais naturals que presenten esmenes per un total de
4.800.000 euros quan el pressupost total d’aquest apartat és de
3 milions, quasi 2 milions més. No té sentit aquestes esmenes
que presenta el Partit Popular, i han explicat que és una cosa
que es fa, ho han fet sempre, però nosaltres som de l’opinió
que s’han de fer les coses bé, s’han de fer les coses bé, ha
d’estar ajustat perquè si aquest és el pressupost que hagués
presentat e l Partit Popular si hagués governat estaríem en
aquesta situació que hi hauria més despeses que la realitat que
té de la quantitat de despeses que té i estaria totalment
desajustat. 

Aquest és l’exemple que ens dóna el Partit Popular de
govern i de gestió que ens volen quan suposadament ells volen
governar a la següent legislatura, ja ho veurem.

També hi ha esmenes molt curioses com que es demana
una (...) a Formentera a una partida que no toca o destinar,
demanar doblers per instal·lar un emissari de salmorra a una
depuradora quan se sap que la salmorra és per a dessaladores,
que pot ser ha estat una errada, que això està bé, però jo crec
que una mínima seriositat i responsabilitat es demana a un
partit polític quan presenta unes esmenes i es demana la
mateixa seriositat als partits que donam suport al pacte, donam
suport als partits que governen com als partits que són a
l’oposició i la resta de partits com El Pi, Ciutadans i la resta
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de diputats que no donen suport al pacte així ho fan, fan
esmenes que tenen una responsabilitat encara que no surtin
aprovades, però el Partit Popular fa el que fa. Bé, i així anem. 

Quant a la resta d’esmenes ja es va dir  a la ponència
continuarem en el mateix sentit del vot que a la ponència,
votarem a favor de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca i també l’esmena que ha quedat pendent del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Això seria tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Miquel Gallardo, per un temps de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bones tardes. Bé, en primer lloc, voldria agrair de nou la
presentació d’aquests pressuposts de medi ambient on a poc
a poc es constata que unes possibilitats es van recuperant de
les retallades de l’anterior legislatura. Voldríem destacar
l’augment de la partida de personal d’IBANAT fins a equiparar-
se a la situació prèvia al començament de la nefasta legislatura
Bauzá de 2011 a 2015.

També voldríem destacar, i ara ho comentava el diputat de
Podem, que en el cas dels agents de medi ambient ja s’han
augmentat sis la plantilla enguany i n’hi ha tres més de
pressupostats per a l’any que ve, segons un acord signat entre
Podem i el Govern. 

Per la nostra banda hem presentat dues esmenes, que ja hi
ha fet referència Podem, i que ja han estat incorporades, i n’hi
ha una altra més, que és la número 13807, que atès el fet que
cada vegada hi ha més denúncies per temes de residus i fins i
tot també ara hi haurà tres nous agents de medi ambient i a
més amb la nova llei de residus es preveu que hi haurà més
tasques a desenvolupar pels inspectors cal una nova figura
d’instructor per cobrir tot aquest increment de denúncies; en
aquest sentit va el sentit de l’esmena aquesta que presentam. 

I ara voldria aprofitar... com que n’hem presentades tan
poques voldria aprofitar també per contestar un poc a algunes
de les esmenes que he vist dels altres grups. 

Per una banda, estic molt content de veure que el Partit
Popular vol invertir en medi ambient i estem molt d’acord en
això, el que em sorprèn molt és que hi hagi tants d’errors en
tantes esmenes, en partides que van a bandes que no toca,
coses que ja estan en marxa, coses que ja estan
pressupostades, fins i tot alguna cosa que ja està acabada o
temes que són per resoldre problemes que en realitat no hi
són.

I en aquest sentit voldria posar un parell d’exemples. El fet
que es destini a ABAQUA recursos procedents de l’impost de
turisme sostenible per a millores hidràuliques, però la llei i el
pla anual ja estableixen on aniran aquests doblers. O sigui, està

molt bé que es vulguin destinar doblers de turisme sostenible
a aquests temes, però aquests doblers ja estan, per llei ja estan
assignats a altres funcions.

Pel tema de la destinació de fangs tòxics, que hi ha una
esmena de 900.000 euros, ja es va aprovar un poc a Consell de
Govern el trasllat d’aquests fangs.

També volia destacar també el cas de 600.000 euros
d’ABAQUA per posar en marxa la bassa de reg de Formentera,
però ja es va inaugurar el 14 de novembre passat i aquest és un
fet que sorprèn un poc que havent estat ja inaugurada aquest
bassa de reg que encara es vulgui tornar a afegir al pressupost.
A banda que no són competència d’ABAQUA, aquestes basses
de reg, sinó de la Direcció General d’Agricultura.

Més enllà d’això també voldríem destacar que es vol
destinar a IBANAT una sèrie..., bé, dues partides, una de
3.600.000 euros i una altra de 2.399.000 per a reforçar les
tasques de neteja de torrents, però això és una funció que...
havent estat el Sr. Company, que ara serà candidat del Partit
Popular, conseller de Medi Ambient, hauria de saber que això
qui ho gestionar és la Direcció General de Recursos Hídrics
a través d’un concurs públic.

També voldria destacar que hi ha certes esmenes que van
en el sentit de temes que són competència municipal, com
temes de clavegueram i... temes d’aigües pluvials com en
l’exemple de Selva.

També voldríem destacar que hi ha fins a cinc esmenes que
van dirigides a millorar depuradores que no s’ha detectat que
el problema sigui tal i en aquest cas voldria citar les d’Alaior,
les de Sóller, la de Sant Jordi-Platja d’En Bossa i fins i tot el
cas de Selva o en el cas de la de Sa Pobla ja està en tramitació,
està en fase de licitació aquesta millora.

També voldria tornar a incidir en això perquè hi ha una
esmena que va sobre la pressió de canalitzacions de pluvials i
fecals a Eivissa. Entenem que amb això s’han deixat anar un
poc pel que són els mitjans de comunicació i el que ha sortit,
i es vol assignar a aquesta conselleria una competència que és
la de canalitzar pluvials i fecals que correspon a l’àmbit
municipal.

El Sr. Vidal havent estat batlle de Santanyí cap que això és
una competència municipal i no una competència d’una
conselleria de Medi Ambient.

 La retirada de l’emissari de Talamanca ja està en
tramitació, estam contents que s’hi vulguin destinar els
doblers, però ja està en tramitació aquest tema.

Pel que fa a les esmenes de Podemos, nosaltres estam
d’acord amb la dotació econòmica per a la comunitat de
usuaris dels aqüifers Reserva de la Biosfera que ja hem
comentat.

I sobre el tema de les ubicacions de dos dipòsits nous
contra incendis a Sant Carles i a Sant Ferran, crec que era,
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trobam que això s’ha d’establir en l’àmbit tècnic i s i  e ls
tècnics estableixen que seran necessaris, idò s’haurà de tirar
endavant, però establir primer un pressupost sense cap estudi
tècnic al darrere no trobam que sigui adient.

I sobre l’augment de places d’agents d’AMA, d’agents de
medi ambient, bé, ja està pressupostat per a l’any que ve que
n’hi haurà tres de nous i esperam que en el futur es pugui
seguir augmentant la plantilla en el sentit que ja comentava que
pel territori que tenim i per l’especificitat de ser quatre illes
realment sí que serà més necessari seguir augmentat aquesta
quantitat d’agents de medi ambient.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi que encara no s’han
comentat, voldria plantejar a la Sra. Diputada una proposta de
transacció que fa referència a la neteja de torrents perquè
movent diferents partides de diferents altres bandes es podria
arribar en comptes dels 2 milions d’euros que hi ha fins a
400.000 i es podria... es consideraria que si s’arribàs fins a
500.000 seria ideal, però d’aquesta conselleria ja no és
factible treure més doblers.

El projecte de bassa de reg de Porreres que comenten ja
s’està fent amb fons de l’impost de turisme sostenible. La
depuradora de Campos està en tramitació. El clavegueram de
Sa Ràpita, tornam a parlar de clavegueram, és un tema
municipal i sorprèn també en un partit municipalista com El Pi
que es vulgui carregar damunt la conselleria una tasca que
hauria de ser d’àmbit municipal.

I també li voldria comentar que nosaltres també veim bé el
fet d’augmentar de sis a nou mesos el contracte de plantilla de
reforç d’estiu que té l’IBANAT, enguany ja... enguany o
aquesta legislatura s’han augmentat els contractes aquests de
quatre mesos fins a sis i estaria bé intentar trobar els doblers
per aconseguir allargar-los fins a nou mesos, però nosaltres
repassant les diferents partides d’aquesta conselleria no veiem
d’on podem treure aquests doblers.

També voldria contestar a Ciutadans, m’he repassat un poc
les seves esmenes, i també han pecat un poc de voler dotar la
conselleria de competències que han de ser municipals i fins
i tot també n’hi ha una que és la que fa referència a la millora
del TetraIB que és un tema competència d’una altra
conselleria. Això és Innovació, Recerca i Turisme i abans ho
gestionava l’empresa pública Multimèdia, ara crec que ha
canviat el nom, no record quin nom és, però no té res a veure
amb Medi Ambient.

També vull recordar, i em sap greu ser un poc reiteratiu,
que tots els doblers que es volen destinar de l’impost de
turisme sostenible, ja està aprovat on hauran d’anar.

I també votarem a favor de les esmenes de MÉS per
Menorca, la 13710, la 13709, així com la de Podem, la
14292.

I ja està, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Una pregunta, vostè ha ofert una transacció d’una
esmena que no ha citat...

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

L’esmena és la 13760.

EL SR. PRESIDENT:

De quin...?, tretze mil (...) seixanta... tretze mil?

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Set-cents seixanta.

EL SR. PRESIDENT:

A El Pi?

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

A El Pi, sí.

EL SR. PRESIDENT:

13760, ah, sí, a la...

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

La primera d’El Pi.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí... d’acord. Idò té la paraula la representant del Grup
Parlamentari El Pi..., perdó... sí, sí, El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, Sra. Maria Antònia Sureda, i si pot dir
si accepta la transacció, idò ja tenim això avançat. Té la
paraula, deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bé, en
aquesta secció nosaltres tenim presentades dinou esmenes,
repartides en diferents conceptes.

El tema de la neteja de torrents, jo abans sí que el Sr.
Gallardo m’ho ha comentat i m’ha dit que ara mateix arribàvem
fins als 400.000 euros i com ara també ell ha comentat que li
agradaria que fossin 500.000, jo si ha d’intentar d’aquí al ple
poder augmentar aquesta partida i ara no la vol acceptar, va bé;
si han de ser 400 l’agafaré, val més que sigui aquest que no
que després no sigui res evidentment. Per tant, després em diu
si ens mantenim en els 400.000 la hi acceptaré i si em diu que
podem intentar arribar als 500 podem esperar al plenari.

Dit això, crec que la neteja de torrents és molt important,
s’hi han anat invertint doblers, però també veim que hi ha una
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necessitat i crec que nosaltres durant cada any als pressuposts
ho hem remarcat amb una esmena per a la neteja dels torrents.

També el Sr. Gallardo m’ha dit que hi havia una sèrie
d’esmenes que estan iniciades... la licitació. Crec que si
s’aproven es demostraria el compromís que... que hi serà, però
evidentment és molt respectable.

I el tema de les competències, que sí que és cert que hi ha
una esmena pel tema dels claveguerams, jo crec que això és un
poc relatiu, perquè quan ens convé feim les partides o posam
les partides que ens fan falta i no importa anar a uns
pressuposts molt llunyans perquè a altres seccions d’aquests
en podrem trobar qualcuna, que si és una partida que el Govern
considera que pot ajudar en determinades qüestions un
municipi o uns municipis no hi ha cap problema, la
competència sigui de qui sigui. Si no, idò no és competència;
no ho sé, és una excusa que sí, que es dóna, però... Miri, li puc
dir d’Educació. En teoria les escoletes de 0-3, ens agradi o no
ens agradi, les paguen els ajuntaments sempre, i a vegades hi
ha unes línies d’ajudes per als municipis que paguen escoletes
de 0-3 que en teoria haurien de pagar els ajuntaments. De qui
és competència?, de l’ajuntament? El Govern n’ha pagades.

Però bé, dit això és igual. Les esmenes que plantejam, com
dic, hi ha la de neteja de torrents, hi ha una esmena per a una
infraestructura hidràulica a Banyalbufar, de tots és coneguda
la problemàtica que tenen allà amb l’aigua i ara no ho
recordam, per ventura, perquè plou molt, però quan hi ha
sequera s’han de fer molts de viatges en camions. També
parlam de diferents depuradores, hi ha depuradores que a
principi de legislatura ja el conseller, com per exemple la de
Biniali, que fa un transvasament al torrent on les aigües no
estan depurades i són molt contaminants, i crec que això
s’hauria d’arreglar i per tant nosaltres tenim aquesta esmena.
També hi ha el tema de millores a la depuradora de Maria,
ampliació de Campos, Sa Ràpita, Ses Covetes; a Sóller em diu
que no en té  constància, que a nosaltres ens han fet arribar
aquesta petició d’ampliar la depuradora de Sóller. I també hi
ha una partida més general on demanam l’ampliació de la
partida de depuradora i d’emissaris també d’1.450.000 euros.

Tenim altres esmenes que es refereixen per exemple al
cobriment del torrent de Manacor; també és una reivindicació
des de fa estona d’aquest municipi; evidentment sabem que no
hi podíem destinar nosaltres una partida molt grossa segons el
que havíem mirat i així com havíem repartit les prioritats, però
pensam que amb 100.000 euros es pot iniciar o es pot seguir
fent feina en aquest sentit i creim que és important. 

També hem demanat l’aparcament de la finca de Son Real.
I després n’hi ha tres que es poden..., són de compra, la
compra de Cala Varques i la compra de la finca de Son Quint,
que aquí hi ha dues esmenes que es podrien agrupar en una,
però són dues esmenes, que creim que també són dues
compres importants; la de Son Quint en aquesta legislatura
n’hem parlat diverses vegades pel tema de l’electrificació.

I deix per al final el personal de l’IBANAT per poder
incrementar dels sis mesos als nou mesos, com vostè ha dit.

Crec que tots som conscients de la feina que han fet tots els
mitjans que han estat a l’abast o que són a Emergències, però
també per tots és coneguda la postura que nosaltres des d’El
Pi tenim d’intentar reforçar el personal d’IBANAT i
augmentar, evidentment, per al futur grup d’Emergències
autonòmic, perquè aquest cos fos el cos que de qualque
manera també estigués assignat en tema d’emergències i que
fos el cos que també pogués arribar en un primer moment si
hi ha qualque tipus de desastre natural, etc. Per tant també el
Sr. Gallardo, i ho dic perquè vostè com a grup parlamentari el
conseller és del seu grup i vostè és el que m’ha fet els
comentaris, ens agradaria des del nostre grup que s’intentàs
cercar qualque partida per poder incrementar el personal
d’IBANAT d’aquests sis  als nou mesos. Esperant que així
pugui ser supòs que ho seguirem debatent en el plenari.

Dit això, de la resta d’esmenes dels grups parlamentaris, la
majoria d’esmenes les votarem a favor, i a qualcuna d’elles ens
abstendrem, i en tot cas ja canviaríem el vot cap a positiu el
dia del ple.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té  la
paraula la Sra. Patrícia Font, deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres tenim tres esmenes a
aquesta secció, la 13706, que va sobre el trasllat dels fangs de
Ferreries; hem de dir que quan vam fer l’esmena encara no
s’havia aprovat per Consell de Govern i per açò encara la
manteníem i la mantenim. I dues més destinades a ajudes pel
cap de fibló; una és pel tema més forestal i l’altra pel tema
sector agrari.

Aquí les esmenes nostres. Jo voldria fer un comentari al
Sr. Vidal respecte del tema de l’aigua, i és que evidentment
coincidim, coincidim en el fet que tenim un problema greu
amb l’aigua, però el que em sembla és que no coincidim en el
diagnòstic ni en les solucions. Clar, a mi em preocupa que al
PP li preocupi que l’única cosa important del problema de
l’aigua sigui la imatge que podem donar als turistes. Home, jo
crec que... cal enfrontar-se..., vull dir que la imatge no és
l’única cosa que ens ha d’importar pel tema de l’aigua, i a més
a més pensam que també cal enfrontar-se de maneres
diferents, amb diferents mesures, com pot ser la primera
disminuir la despesa d’aigua. Torn dir, el problema de l’aigua
va molt més enllà de la imatge turística, i creim que cal una
implicació dels diferents nivells d’administració, no
exclusivament del Govern balear, el consell insular, els
ajuntaments, el ministeri també. 

I, és més, és cert que la problemàtica ha arribat a tal punt
que es fa inajornable un camí, (...) hem de fer un canvi de
dinàmiques. Per tant jo crec que hem d’entomar el problema
no només fent depuradores o emissaris o dessaladores, crec
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que el problema va moltíssim més enllà que no fer més
depuradores.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula per cinc
minuts la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos hemos presentado
20 enmiendas a los presupuestos referidos a la Conselleria de
Medio Ambiente, s iendo una de ellas a la totalidad. La
enmienda a la totalidad es porque consideramos que este
presupuesto no se ajusta en absoluto a las necesidades que
tiene Baleares a nivel del ciclo del agua y tampoco a nivel de
innovación en el sector primario. A nivel del ciclo del agua
consideramos que es un absoluto abandono lo que tiene esta
legislatura en cuanto a la infraestructura necesaria para
mantener nuestros ecosistemas, y además nosotros creemos
que el ciclo del agua ha de ser un ciclo integrado, coordinado
y gestionado por todas las instituciones. Recordemos que cada
vez que se le pregunta al conseller Vicenç Vidal, al conseller
Vidal por un vertido o por algo que no funciona, pues echa
balones fuera y le da la culpa a otras instituciones, incapaz de
llegar a acuerdos y a un ciclo del agua integrado, que creo que
para los gobiernos estamos para solucionar los problemas y
poner cosas nuevas si lo que hay ahora no funciona.

Tenemos un conjunto de enmiendas que suman 5 millones
de euros extraídos de la partida del ITS, una partida que no va
destinada a proyectos medioambientales sino que va destinada
a proyectos de ocupación laboral. Nosotros creemos que el
ITS no es un cajón de sastre para suplir las deficiencias de
otras consellerias sino que tiene un destino que tiene que ser
clave, ya que lo hemos puesto y así nos lo han vendido, y que
han de ir destinadas a medio ambiente. Por lo tanto hemos
cogido estas partidas y las destinamos a la limpieza de
torrentes; queremos recordar que este gobierno la única
partida que ha destinado a limpieza de torrentes era un pliego
que ya estaba licitado, un pliego de la anterior legislatura, que
para nosotros también nos parecía insuficiente, y ha sido
incapaz este gobierno de hacer un nuevo pliego acorde a las
necesidades de la limpieza de los torrentes, sobre todo los
catalogados de riesgo. 

También tenemos en esta partida una licitación para
instalación de medidores de caudal en aquellos torrentes
catalogados de riesgo dentro del Plan INUNBAL, del Plan de
riesgo de inundación. Nos quedamos todos atónitos tras
cuatro años cuando ocurrió la desgracia de Sant Llorenç, de
saber que pese a que estos medidores de caudal por obligación
tenían que estar en funcionamiento para dar datos continuos
desde septiembre a final de noviembre al 112, resulta que ni
estaban instalados y los que había estaban rotos. Por lo tanto,
pedimos que se instalen.

Un segundo grupo de enmiendas va destinado al ciclo del
agua. Como ya hemos dicho, necesitamos un ciclo del agua
gestionado de manera integrada por todas las instituciones y
que se aboque de una manera global. Por ello destinamos una
gran partida para nuevas infraestructuras de agua en alta. Nos
parece indignante que en el siglo XXI el inmovilismo de todos
los partidos anteriores que han gobernado Baleares no hayan
conseguido que pueblos como Manacor tengan agua potable.
Pedimos también una enmienda para distribuir arquetas en
todas las zonas industriales para el acceso a la toma de
muestras de las aguas residuales, para controlar que no lleguen
metales pesados u otras sustancias peligrosas a las
depuradoras, como ha ocurrido continuamente en Menorca.

También una partida para la inversión en depuradoras que
no cumplen con los criterios de depuración óptimos, que es
un problema recurrente desde hace muchos años en Baleares
y otra partida para restaurar las lagunas de los lodos tóxicos de
las depuradoras de Ferreries. Hemos puesto una para restaurar
el paisaje, pero nosotros creíamos que hace un año y medio ya
se habían trasladado esos lodos. Sin embargo todavía están ahí,
es la gran tomadura de pelo a los menorquines de este
gobierno, que cada año a MÉS per Menorca se le aprueba una
enmienda para poder trasladar los lodos y no hay manera de
que esto ocurra.

Y tenemos también una partida para hacer un convenio con
el Ayuntamiento de Manacor, para la mejora sustancial de la
EDAR, también para el tratamiento terciario en aquellas
depuradoras que viertan sus aguas a zonas sensibles
ecológicamente, que se han aprobado reiteradamente estas
iniciativas de Ciudadanos, pero no se han realizado.

Para realizar la inversión en la infraestructura necesaria
para que los municipios usen el agua depurada en los riegos de
jardines, limpieza de calles y vehículos y contenedores,
priorizando los grandes municipios. Que también es una
iniciativa que se ha aprobado en varias ocasiones en
propuestas de resolución, pero todavía seguimos con las
mismas infraestructuras que hace cuatro años, donde los
municipios hacen estas funciones con agua potable, con agua
potable, pese a la gran escasez de este recurso y también una
partida para iniciar un convenio con los municipios para la
separación de pluviales. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha
apuntado el diputado de MÉS per Mallorca, por supuesto, por
supuesto que la ley, la normativa nos permite hacer convenios
con los municipios, encima convenios y además con destinos
concretos. Por lo tanto, nosotros pedimos estos convenios
porque ha sido tal la dejadez de todos los partidos, PP, PSOE
y MÉS hasta el momento en cuanto a todo lo que es
separación de pluviales, en todo lo que son fugas de agua en
las redes que llevan el agua potable y en todo lo que es el
alcantarillado, que hoy los municipios ya se ven incapaces de
asumir esas inversiones que se necesitan...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, ha d’anar acabant.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT

Sí, ya acabo. También tenemos otro conjunto de enmiendas
dedicados a la preservación del patrimonio, como es una para
dirigir al Consorcio de la Serra de Tramuntana. No queremos
que vuelva a ocurrir la vergonzosa situación que pasó el verano
pasado, en cuanto a basura casi fosilizada por todos los
rincones del Torrent de Pareis. Y también otro grupo de
enmiendas dedicados a la compra de las parcelas de Cala
Varques que para nosotros es importantísimo.

Ya seguiré un poquito más tarde. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Salvador Aguilera, cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President i bona tarda a tothom. Bé, jo
com la resta de partits, hem presentat diferents esmenes a
aquesta conselleria. Concretament he presentat una totalitat de
15 esmenes parcials. 

Com ja han manifestat diferents portaveus, és obvi que
aquesta conselleria durant aquesta legislatura ha estat
protagonista, a causa, i ho ha dit molt bé ara la Sra. Olga
Ballester ara fa un moment, d’un fet que durant anys o varies
legislatures no s’han invertit els sous corresponents on tocava.
Hem vist com el cànon d’ABAQUA durant dues legislatures,
sembla ser que el 2019 tendrem el que recapta que realment
anirà a la seva destinació final, però hem vist que durant varies
legislatures, com estava comentant, venim arrossegant greus
problemes de l’aigua. Per això i sobretot per una aposta real
al tema del medi ambient, hem vist com el tema de la
protecció i els  problemes que hem tingut últimament en el
tema de les emergències i la protecció, sobretot la protecció
del medi ambient és insuficient totalment el pressupost que
avui per avui tenim en aquesta conselleria.

Pas molt ràpidament i concretament el primer grup que
voldria presentar és una qüestió que justament fa uns dies a
través d’una moció que es va aprovar en gran part per part
d’aquesta cambra, que feia referència a l’IBANAT,
concretament he presentat un grapat d’esmenes que espero
que realment demostrin que allò que es va aprovar l’altre dia
no són simplement paraules, sinó que és el que es va dir.
Concretament una fa referència a la formació del personal de
l’IBANAT, concretament les qüestions d’emergències. També,
per suposat, convertir tota la plantilla de reforç d’estiu tot
l’any. La Sra. Sureda ha comentat o ha demanat que fos per
noumesos, però jo vaig comentar l’altre dia que más vale
prevenir que curar, i és obvi que hi ha una feinada per part de
tots els agents d’aquest cos i necessiten fer feina durant tot
l’any per prevenir i puntualment actuar en qüestions
d’emergència. Per tant, entenem que és necessari aquest
reforç, important. També com es va demanar, també he
presentat una esmena sobre mitjans tècnics necessaris d’1
milió d’euros, també que tinguin uns centres de treball dignes
i que siguin propis. I també la substitució de vehicles antics i

obsolets. No es va aprovar la moció anterior i sembla que en
aquesta tampoc i bé, ja veurem com justifiquen davant
l’IBANAT totes aquestes demandes quan són unes necessitats
patents. 

I també enllaçant amb aquesta qüestió, però pot sortir una
mica de l’IBANAT, també diferents portaveus han fet o han
presentat esmenes sobre la neteja dels diferents torrents, jo
concretament faig..., zones de camps i boscos.

Més qüestions també referents a la protecció del medi
ambient, concretament (...) a un altre cos, concretament el cos
d’agents de medi ambient. Demano també la creació de 30
places més d’agents, hem de pensar que tenim quatre illes i
molts de quilòmetres quadrats per preservar. També demano
la creació del cos d’agents de la mar. És obvi que després de
l’aprovació del Decret de posidònia la falta de personal,
concretament d’agents de la mar s’ha fet palesa, els propis
agents ho han demanat, determinades organitzacions
ecologistes també. I també està present tota aquesta esmena
davant una resolució que s’aprovarà per part del Parlament. I
també una dotació econòmica per desenvolupar el Decret de
posidònia de 3 milions d’euros.

També una qüestió que justament aquest divendres aprovarà
el Govern, sobre la Reserva Marina de l’illa de Tagomago. Des
d’Eivissa fa molt de temps i a més a més és una resolució
aprovada en el Parlament, que es demana la declaració de
reserva natural d’aquesta illa, per tots els problemes que hem
tingut.

Qüestions d’infraestructures hídriques. No m’hi vull
estendre perquè no tinc temps, però és obvi que per a la
millora de manteniment i concretament accions per a un Pla
de sequera per a l’illa d’Eivissa; a mi personalment em
preocupa la situació que tenim de presequera i les
superexplotació  dels aqüífers i això és general. I també
demanam al Govern balear una aportació per a les obres de
l’abocador de Ca Na Putxa a l’illa d’Eivissa que el pròxim dia
podré detallar una mica més.

També demano un estudi per avaluar l’estat de les peces de
fauna i flora autòctones de les nostres illes, la divulgació de
la flora i fauna balear a les escoles i  instituts, i també el
foment del creixement del pes econòmic del sector primari. 

I molt ràpidament aquestes són les esmenes que he
presentat en aquesta secció.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra. Pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Silvia Limones, per deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, comentar
que el Grupo Socialista ha presentado una sola enmienda a
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este  presupuesto, que, como se ha comentado, también la
habían presentado otros grupos, de 30.000 euros para la
dotación económica para la comunidad de usuarios de los
acuíferos reserva de la biosfera de Menorca, que ya ha sido
incorporada, y hemos presentado una sola enmienda porque
creemos que el aumento de este presupuesto en la sección 15,
de Medio Ambiente, permitirá desarrollar políticas hacia un
modelo más sostenible medioambientalmente.

Permitirá también recuperar, ya lo ha permitido de hecho,
recuperar personal -como se ha comentado- que fue
despedido en la anterior legislatura, una mejor gestión en la
limpieza de torrentes, seguir trabajando en la mejora de la red
de saneamiento y en el mantenimiento de infraestructuras
hídricas en las que, a diferencia de lo que han comentado el
grupo del Partido Popular y de Ciudadanos, nosotros
pensamos que se ha hecho bastante trabajo en esta legislatura
para poder mejorar estos temas y pensamos que este
presupuesto permitirá seguir haciéndolo.

También ampliar los parques naturales, la protección de la
posidonia y, en definitiva, pensamos que es bastante positivo
que haya un aumento de presupuesto en todas las direcciones
generales.

Comentar, respecto a las enmiendas presentadas por el
Partido Popular, algo curioso que me llama la atención y que
ya he comentado en varias ocasiones, que es que haya un
paquete de enmiendas que transfiere partidas a ABAQUA que
vienen del Fondo del impuesto del turismo sostenible, que es
un impuesto que siempre critican y en el que no creen, pero
que luego vienen a demostrar todo lo que se puede hacer con
él intentando decirle al Gobierno en qué puede utilizar este
impuesto en partidas para medio ambiente.

Solo haré este comentario porque voy a guardarme el
debate para el pleno, pero sí quería remarcar esto, no
apoyaremos ninguna de las enmiendas presentadas por el
Partido Popular.

Comentar también que no comparto en absoluto el
discurso y la exposición catastrofista que ha realizado la Sra.
Olga Ballester respecto  a este presupuesto y tampoco
apoyaremos ninguna de las enmiendas que ha presentado el
Grupo Mixto, ni Ciudadanos, ni Salva Aguilera.

A la Sra. Sureda comentarle que, si acepta la transacción
que le han ofrecido de la enmienda 13760, pues votaríamos a
favor, y si usted quiere esperar, pues esperaremos con usted
hasta el pleno a ver si mejoramos esta transacción.

Respecto a las enmiendas de MÉS por Menorca quería
plantear una transacción a la enmienda 13706 que es de
substitución y yo querría plantear que fuera de afectación de
600.000 euros, a la sección 15, centro de coste 15201,
programa 562B01, subconcepto 74118, y si acepta la
transacción la aprobaríamos. También aceptaremos las otras
dos enmiendas que ha propuesto que son la 13710 y la 13709.

A Podem aceptarle también la que ha propuesto para el
estudio previo a la reparación y puesta en marcha de la bassa
d’aigua del reg de Sa Rota en Ibiza, que es la 14292. Y
también aceptaríamos la propuesta de MÉS por Mallorca para
la plaza de instructor, que es la 13807.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No sé si ha pres nota de les propostes
transaccionades..., les podria passar per escrit mentre acaben
les intervencions.

Bé, passam al torn de rèplica, pel Grup Parlamentari
Popular, Miquel Vidal, cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Contestant un poc als grups que formen
o donen suport al Govern, no puc entendre com no voleu
acceptar esmenes que són bones per al medi ambient i per a
l’agricultura i la pesca de la gent que viu a les Illes Balears.

Senyors de Podem, nosaltres posam necessitats reals. El
que he dit és que es necessiten més doblers dels que hi ha en
aquesta conselleria, i això -i contestaré a la vegada també a
MÉS per Mallorca-, si el conseller responsable de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, quan estan al lloc on han d’estar,
que negocien el seu pressupost, fos capaç de dur-se’n més
doblers per a medi ambient, per a agricultura i pesca, que és el
sector que representa, i no es baixàs els calçons tot d’una
dient-li: “Vicentet, no n’hi ha pus i no te’n donam pus” així es
veuria beneficiat tot el sector de medi ambient, d’agricultura
i de pesca.

Si hi ha errors en els números els  rectificam o els
demanam disculpes, nosaltres som biòlegs i gent de medi
ambient i pagesos, no som gent de números, per tant, és
possible que n’hi hagi, tothom s’equivoca i que vagin per
rectificats.

Retiraré una esmena, Sr. Gallardo, que és la 14176, que és
la del reg per a Formentera,  si em diu que està fet, que no me
n’havia adonat i m’agrada que almanco facin alguna cosa, que
ja li havíem demanat l’any passat, amb aquesta mateixa esmena
també.

I no retiraré, però, l’emissari de Talamanca, si em diu que
està en tramitació, si em diu que està en tramitació jo el que
li demanaria és que votàs que sí a aquesta esmena, i així serà
segur que s’acomplirà la tramitació de l’emissari de
Talamanca perquè el tendran.

Quant a les competències no m’ha de donar lliçons, ho ha
dit molt bé i li ho ha recordat ja la Sra. Ballester que m’ha
passat davant, efectivament conec beníssim les competències
municipals, les insulars, les autonòmiques i també les
europees i nacionals. Jo no dic que si un ajuntament ho ha de
fer no ho faci, a Santanyí no m’han donat mai cap conveni i he
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fet el clavegueram als tretze nuclis de població que tenim, jo
el que dic és que un departament de medi ambient interessat
a mantenir el medi ambient i veu que hi ha ajuntaments que
necessiten ajudes per defensar aquest medi ambient, ja sigui
ajudant a la reutilització d’aigües o a fer el clavegueram o per
fer competències pròpies, que siguin de dur les aigües brutes
des del clavegueram a la depuradora, el conseller hi ha de ser.

I quan demanen a la conselleria: “necessitam fer un
conveni per tenir doblers per fer el clavegueram”, vaja si n’hi
ha de donar, i ho ha fet. Aposta li he posat i li pos exemples
molt concrets. I quan se’n van al consell i li diuen: “he de
separar les aigües brutes de les netes perquè això afavoreix el
medi ambient”, un govern que no havia tingut mai tants de
doblers..., sap que té líquids més de 1.000 milions, que li diem
1.350, i l’any que ve seran 1.500, més de 1.000, llevat la paga
d’interessos del que hi havia als anys 2012, 2013 i 2014 quan
no existia aquest govern i n’hi havia un altre. Amb la quantitat
de doblers que té no em queix de les accions, li faig medi
ambient en positiu.

Li record que qui ha fet més pel medi ambient a les Illes
Balears, em sap greu que això no ho sàpiga, sobretot quant a
normativa, sap que ha estat el Partit Popular des de la llei 1, si
mirau la Llei 1/1991, que va ser la d’espais naturals protegits,
i després totes les declaracions de parcs naturals, que ara,
perquè n’heu fet un o dos, sembla que ho fet cada pic un ou de
dos vermells. La resta, tant Sa Dragonera, com Mondragó,
com S’Albufera són parcs naturals fets per decret en aquell
temps, que ara han de ser lleis, de quan les Illes Balears
estaven dirigides pel Govern del Partit Popular. Perquè no
m’ha de donar lliçons de medi ambient!, no m’ha de donar
lliçons perquè sempre hem estat nosaltres els que ho hem fet,
i llavors heu fet qualque cosa, que quan feis qualque cosa, com
la depuració de S’Albufera, el que feis us pensau fer un ou de
dos vermells i el feis nial, perquè no feis la propietat contenta
i ho feis sense negociar i amb imposició; o com ho heu fet
amb el parc d’Es Trenc enguany, quan ja era ANEI, el territori
ja estava protegit, no heu protegit res més!

L’heu emmerdat! Teníeu un ANEI on no anava ningú i ara
l’únic que heu fet és fer propaganda d’Es Trenc i prohibir que
estacionassin els cotxes aquí on estacionaven. Ara què fan els
cotxes? Voltes i ho omplen tot de fum i pols, no aparquen i
tenim una figura nova feta sense haver-hi posat e ls  mitjans
humans, econòmics i necessaris perquè funcioni bé com a
parc natural. I ja sap que no ens vàrem oposar a la figura del
parc natural, simplement li vàrem dir que es necessitaven més
coses.

Repetesc, per acabar, que la mala negociació del conseller
és el que provoca que nosaltres demanem més doblers per a
aquest sector. Si el seu conseller fos del PSOE, si es mira
l’increment de les altres conselleries que no són les de MÉS,
no tenen cap problema ni un d’aquests, només els tenen
vostès. Per tant, facin valer els galons que tenen, facin valer
els vots que tenen i si volen dur més doblers... i facin coses
per al medi ambient, només els hem fet propostes en positiu,
no n’hi he fet ni una en negatiu.

No he criticat, i hi ha molt per criticar, les coses que fan.
Simplement hem fet esmenes a un pressupost amb les
distintes maneres que se’ns permet fer esmenes per tenir un
medi ambient molt millor del que tenim, començant per la part
humana, també ho ha repetit la Sra. Ballester, com hi pot haver
pobles com Manacor o com Santanyí o com Ses Salines, que
no tenen aigua bona per veure -ja el veig, Sr. President, trenta
segons- i vostès no puguin acceptar una esmena d’aquestes que
poden treure els doblers d’aquí on vulguin, fins i tot si fessin
un crèdit per endeutar-se per aquestes coses la gent n’estaria
contenta. I negociïn bé, em sap greu, però, simplement
negociïn bé, perquè si negociassin bé tendríem un millor medi
ambient.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Atès que la diputada Maria Antònia
Sureda ha d’absentar-se, propòs canviar l’ordre d’intervenció
i donar-li la paraula, si no hi ha inconvenients té la paraula Sra.
Maria Antònia Sureda, cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, per la seva benevolència i la dels
portaveus dels altres grups parlamentaris.

No, només és per aclarir que la defensa de la resta
d’esmenes evidentment, i a contestació del que m’han dit, ho
farem al Ple, però sí que, com molt bé diu aquella dita, más
vale pájaro en mano que ciento volando , per tant,
acceptarem la transacció que m’ha presentat o que ens ha
presentat el Sr. Gallardo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem el Sr. David
Martínez, cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, president. Seré molt breu, per contestar les
distintes intervencions que hi ha hagut referent a les nostres
esmenes.

Volem començar amb el rebuig que hi ha quant a les
esmenes relacionades amb els dipòsits d’incendis que es
demana per a Eivissa, i volem informar que sí que hi ha uns
criteris tècnics en aquesta petició ja que aquesta associació de
propietaris forestals col·labora molt estretament amb el
Govern i també amb Aliança Mar Blava, i tenen tècnics i saben
molt bé quines necessitats hi ha. A més, a Menorca s’ha creat
un dipòsit d’aigua per a incendis que ha estat finançat per una
propietat privada i no hi ha hagut cap problema perquè era a un
lloc on hi havia aquesta necessitat i no s’ha posat cap
entrebanc ni un, ho ha pagat tot e l propietari, a la finca de
Santa Ana, molt a prop de les cales de Turqueta de Macarella,
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i no hi ha hagut cap problema tècnic per posar aquests dipòsits
d’incendis. En aquests llocs hi ha una petició molt clara i molt
ferma d’aquesta associació de propietaris forestals, i entenem
que les raons no són tècniques, són unes altres, no sabem
quines són, perquè creiem que a nivell financer no són molts
de doblers, crec que es podria assumir perfectament i, bé, no
entenem aquest rebuig a aquesta esmena. De totes maneres els
citarem a termini al Ple a veure si es canvia d’opinió i
aconseguim convèncer als grups perquè votin a favor.

Quant als agents de medi ambient, les raons que s’han
donat, que sí, efectivament, hi ha uns acords mínims que varen
acordar Podem amb el Govern, d’un augment de dos agents de
medi ambient a l’any 2019 i dos agents de medi ambient més
a l’any 2020, però açò és una desacceleració del que ja havíem
arribat al 2018, que era un augment de sis. Volem recordar que
la petició que se’ns fa des de l’Associació Professional
d’Agents de Medi Ambient de les Balears és d’augmentar en
35 més, per equiparar-se a la comunitat autònoma que menys
agents de medi ambient té per quilòmetre quadrat en relació
amb les Balears, en concret serien els 81 que tenen a La Rioja,
amb una superfície més o menys equivalent a les Balears.
Estam molt lluny a les Balears de tenir un cos d’inspectors
ambientals com toca, i volem recordar que no només hi ha una
superfície terrestre sinó també una superfície marina que cal
protegir i  vigilar i, a més, s’ha de fer el seguiment de les
embarcacions a l’estiu per donar compliment al decret de
posidònia; i que hi ha moltíssima pressió en aquestes illes pel
turisme a nivell de medi ambient i l’hem de protegir. I
segurament que aquests doblers es recuperaran amb les
sancions que es posin, segurament que enguany ja hi ha hagut
un augment dels ingressos per sancions en medi ambient,
perquè hi ha hagut un augment d’agents de medi ambient que
han posat més sancions i hi ha més recaptació.

Per això, demanem que es pugui reflexionar i es pugui
canviar el vot i que sigui afirmatiu.

I ja per terminar, volem respondre al Sr. Vidal del Partit
Popular, al diputat, i per no ser de números, per no fer bé els
comptes o no sé molt bé com fer-ho, sí que fan bé els
comptes per tenir una caixa B, per no declarar i tenir un
finançament il·legal en campanya, i a més, Ana Botella, en el
Partit Popular de Madrid, sí que sap vendre 3.000 habitatges
públics a fons voltors i beneficiar els poderosos en lloc del
medi ambient. No és cert que no sàpiguen de comptes, quan
els interessa sí que en saben i quan no els interessa no. 

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Miquel Gallardo, cinc minuts. No, MÉS per Mallorca, si
no li importa.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bé, en primer lloc, volia parlar... donar les gràcies a El Pi
per acceptar la transacció, que no hi és, s’ha anat, bé,
tanmateix li  diré . Bé, ja que no hi és les respostes ja les
deixaré per al ple. 

En el cas del que ha comentat el portaveu de Ciutadans, li
voldria dir que la xarxa foronòmica de la qual parla no es troba
dins l’INUNBAL, i no és un sistema d’alerta, per molt que es
vulgui entendre que és un sistema d’alerta no ho és, és un
sistema d’estudis, i  ja ha acabat, en tot cas, el període de
licitació per a un nou contracte, i es farà una xarxa nova de
xarxa foronòmica; en tot cas, serveix per mesurar l’augment
d’un cabal de manera científica, no és un tema d’emergències
per dir: escoltau, creix el cabal i automàticament hem de
prendre les mesures que s’hagin de prendre, no està preparada
per a això i no és la seva funció.

Llavors, també voldria dir que és absolutament fals que el
contracte de neteja de torrents sigui de l’anterior legislatura,
és de l’any 2017-2018, i per a l’any 2019 s’han pressupostat
2,7 milions d’euros, els quals, si els contraposem amb els de
l’any 2016, que eren 740.000, queda en evidència que dins
aquest govern es fa un esforç molt important en aquest tema.

Sobre els comentaris del portaveu del Partit Popular, que
crec que li hauran de canviar el nom i s’haurà de dir “partit
ecologista”...

(Algunes rialles)

..., perquè sembla que és més ecologista que ningú, jo també
li voldria recordar que va ser el “partit  ecologista” qui va
retallar el Parc Natural de Llevant, qui va llevar la protecció
màxima a S’Espardell de la Reserva Marina d’Es Freus...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, i també voldria recordar que l’ANEI no és una figura
de protecció ambiental, sinó que és urbanística, i que, tot i
això, qui va permetre que es construïssin els xalets a Ses
Covetes i que després es varen haver d’esbucar era aquest
autoanomenat “partit ecologista”.

Bé, el fet de tenir aigua potable, ho torn repetir, és una
competència municipal. I ja parlant del cas de Santanyí, si no
pot rebre a dia d’avui aigua dessalada és perquè no té les
infraestructures preparades per rebre’n de la dessaladora.
Mentre altres ajuntaments invertien, d’altres tenien altres
prioritats. Si durant l’anterior legislatura...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -ja ho sabem que no hi havia doblers-, però com a mínim si
s’hagués fet un metre més de canonades perquè l’aigua
dessalada pogués arribar a la resta de Mallorca, pot ser ja
podríem haver arribat a Santanyí aquesta legislatura, però ara,
com que es va abandonar tot, prioritats tan prioritàries com les
que ha esmentat el portaveu del “partit ecologista”, ara hem de
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reprendre el projecte des de Maria a Petra, de Petra a Manacor
i anirem fent, sin prisa, pero sin pausa.

Els ajuntaments, també voldria recordar-li que aquesta
legislatura han rebut subvencions en quantitats que gairebé mai
abans no havien rebut del Consell de Mallorca, i molts les han
destinades a la millora de la canonització d’aigua potable. El
cas de Santanyí, crec que és dins Mallorca, no hem canviat
d’illa, crec que s’haurien pogut haver invertit aquests doblers
en aquests termes igual que han fet molts altres municipis. I
crec que els consells de les altres illes també han invertit, han
facilitat aquestes inversions per als municipis de les seves
illes.

Sobre el tema del clavegueram, molts de municipis s’han
romput les banyes, i no parl d’aquesta legislatura sinó de fa 20
i 25 anys i 30 anys, en intentar separar les aigües pluvials de
les fecals; hi ha ajuntaments que treien els doblers d’on podien
per tal de destinar-los aquí, d’altres consideraven que això és
un tema que no tenia rendiment a les eleccions i no hi han
invertit i ara hi ha aquest problema. Seguim considerant que
l’autonomia municipal és destinar doblers als problemes
aquests als municipis on no s’ha fet.

Finalment, també voldria fer un petit recordatori, que
l’IBANAT no és un cos d’emergències ni mai ho ha estat, i
crec que s’ha dit com a mil vegades ja en seu parlamentària
que té moltíssimes altres funcions, cap de les quals és la
d’emergències; ara bé, sí que és un cos que es posa al servei
d’emergències quan n’hi ha i hi pot actuar.

I ja finalment, abans de... li volia recordar que ens diu que
hem de treure doblers d’on sigui, però el partit que vol
rebaixar imposts a tothom i que cada vegada es recaptin menys
doblers és el Partit Popular, i amb aquestes baixades
d’imposts i totes aquestes inversions que volen fer no creiem
que els números sortissin, o sortirien prou pitjor...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de com surten.

I ja finalment també li voldria donar les gràcies per haver
retirat l’esmena de la bassa de reg que ja s’ha fet, més que res
perquè si l’acceptàssim n’hauríem de fer dues.

Res més, moltes gràcies a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Patricia Font, cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Acceptam la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Olga Ballester,
cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Solamente, brevemente porque me
quedaba comentar un par de enmiendas que nos parecen
importantes, porque van destinadas al sector primario, para una
línea de ayudas para la diversificación de su actividad, de las
explotaciones agropecuarias y para la innovación, en vista que
estamos tramitando una ley que solamente pone
complicaciones a la actividad complementaria, pues nosotros
destinamos una ayuda para que pueda... que al menos estas
complicaciones... compense un poco el presupuesto que
nosotros vamos a destinar a la diversificación de la actividad.

También proponemos una partida de 200.000 euros para
subvencionar el 45% de los costes del matadero de Ciudadela,
que genera el 80% de la actividad del sector de la isla, porque
aquí se apunta mucho que se está ayudando al sector primario,
pero luego realmente a los ciudadanos que trabajan en el
sector no les llega ninguna ayuda, todo lo contrario, son
complicaciones, y todo lo contrario, no son escuchados
cuando piden medidas concretas, y no quieren tantas leyes,
sino que se cumplan las ayudas y las obligaciones que tiene la
administración ellos.

Luego, el Sr. Gallardo ha comentado que es tan importante
esta ley de residuos. Nosotros ya le comentamos que es muy
importante una ley de residuos, pero, ante todo, lo que se tiene
que hacer es cumplir las normativas, porque nosotros, por
ejemplo, desde Ciudadanos, hemos denunciado ante Fiscalía
al Ayuntamiento de Palma porque está justamente vertiendo
todos los residuos sin tratar de la finca de la finca del
Canódromo, que están ahora haciendo obras y lo están
vertiendo en una zanja sin tratar, y hemos tenido que
denunciar, y esto el Sr. Noguera de su partido. Por lo tanto,
creo que a veces aquí hablamos muchos y hacemos muchas
leyes, pero luego al final la administración no cumple y a la
administración no le pasa nada.

Y me ha llamado la atención que el Partido Socialista
únicamente haya puesto una enmienda, bueno, no me llama la
atención porque realmente el Partido Socialista ha vaciado la
Conselleria de Medio Ambiente, y MÉS, el partido de MÉS,
no ha sabido defender lo que necesitaba. Yo creo que a lo
mejor ha puesto una enmienda pues para curarse un poco en
salud como diciendo... porque ha dicho: “oh, está fantástica
esta conselleria, tiene todo lo que necesita, pondremos una
enmienda para disimular”.

Creo que justamente este presupuesto necesita como
mínimo 45 enmiendas para que de verdad pueda corregir todas
estas complicaciones y todas estas situaciones absolutamente
en contra de los ecosistemas que ha dejado que ocurra este
govern del pacte durante estos cuatro años.
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Por lo tanto, bueno, nada más, únicamente comentar que de
los otros grupos políticos, nosotros apoyaremos casi todas las
enmiendas, si bien ahora nos abstendremos en las enmiendas
que tienen que ver con el ciclo del agua, porque muchas
también coinciden con las nuestras y sumándolo creo que
sería un poco caótico. Por lo tanto, ya en el pleno
decidiremos, pero ahora nos abstendremos.

Y nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de donar la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Ballester... Sra. Ballester, havíem plantejat que
abans de..., atès que la representant d’El Pi no hi és, idò, 
intentar agrupar el número d’esmenes, sobretot les del Partit
Popular. Per tant, abans..., després que hagi parlat la
representant del PSOE, li demanaré si vol agrupar-les a veure
si poguéssim tenir les esmenes i les poguéssim agrupar, i en
dues o tres votacions tendríem almanco les del Partit Popular.
Gràcies.

Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Silvia
Limones, cinc minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo pensaba
intervenir solamente para agradecer a la compañera de MÉS
por Menorca que hubiera aceptado la transacción, pero claro,
por alusiones de la Sra. Olga Ballester, tendré que intervenir
un poquito más.

Acusa usted al Partido Socialista de vaciar la Conselleria
de MÉS por Menorca y nada, me gustaría solo decirle que
cómo me explica una subida de un 5,75% de la conselleria y
una subida en el presupuesto de todas las direcciones
generales, ¿cómo se puede decir que se ha vaciado la
conselleria?

Yo creo que nos podría haber acusado de haber repartido
muy bien el presupuesto en todas las consellerias y de haberlo
aumentado mucho de ellas, pero en ningún caso de haber
vaciado la Conselleria de Medio Ambiente.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votació, Sra. Ballester, podem agrupar
les esmenes del Partit Popular o les esmenes de tots els grups
d’alguna manera?

Un recés de tres minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Si, bueno, si acaso...

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació. Començam per les esmenes del Partit
Popular a la totalitat, esmena... -concéntrate-...

(Algunes rialles i remor de veus)

... esmena 13928. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, no, 7 ..., 6 vots a favor; 7 en contra... No,
perdó, és que... sí, que en falta una...; 7..., 5 vots a favor; 6 en
contra... 7 en contra, perdó, és que en falta una, sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Y, por tanto...

(Algunes rialles)

EL SR. SECRETARI:

Por tanto, 5 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Y, por tanto...

EL SR. SECRETARI:

Ah!, queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13929.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13930.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13931.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

Que ha estat a favor aleshores?

4 vots a favor; 8 en contra. 

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: 5 a
favor?)

Quatre, quatre...

(Remor de veus)

Ah!, ¿ha sido a favor? No...

(Se senten veus de fons que diuen “sí, sí”)

5 a favor... -finalment- 5 a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13931.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13932.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 5 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13933.

(Se sent una veu de fons que diu: “7 en contra, 7  en
contra”)

EL SR. SECRETARI:

Ah!, 7 en contra, perdó. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13933.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, esmena 14441. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Salvador Aguilera, esmena 14515, a la totalitat. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes parcials. Començam
pel Grup Parlamentari Popular. Ja avanç que farem una
agrupació de les darreres que anunciaré una vegada votada les
primeres.

Primera esmena, 14178, esmena parcial Grup Parlamentari
Popular. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14228.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14140.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14179.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14227.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14141.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14142.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14143.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14180.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

I esmena 14177.
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Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a agrupar les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular a l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, advertim que la 14176 ha estat retirada.

Les esmenes que votarem són les següents: 14144, 14145,
14146, 14147, 14148, 14149, 14150, 14151, 14152, 14153,
14154, 14155, 14156, 14157, 14158, 14159, 14160, 14161,
14162, 14163, 14164, 14165, 14166, 14167, 14168, 14169,
14170, 14171, 14172, 14173, 14174, 14175, 14229, 14230
i 14231.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjades. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, esmenes parcials, esmena 14292.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 abstencions. Aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14311.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 5 en contra; 5 abstencions. Rebutjada, sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14312.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra. Aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14288.

Vots a favor?

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Sí, sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada aclarit el vot a favor del Partit  Popular, i
aprovada l’esmena, passam a votar...

(Se sent una veu de fons que diu: “un moment, es pot
tornar repetir?”)

Sí, tornarem a repetir la 14312 per verificar... 

(Algunes rialles)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra. Queda aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda reaprovada! Esmena 14288.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 5 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14289.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 5 en contra; 5 abstencions. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14290.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 5 en contra; 5 abstencions. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a votar les esmenes parcials del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. La darrera que hem votat ha
estat la 14290, està tot votat de Podemos, no?

D’acord. Passam a votar les esmenes parcials del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, que és única, la número
13807.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions. Aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS advertint que hi haurà
una nova agrupació. La primera esmena que votarem és una
esmena transaccionada, la número 13760.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 abstencions. Aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13747.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13763.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a agrupar per a la seva votació les esmenes al
programa 562B, Sanejament i depuració d’aigües, les esmenes
són: 13746, 13749, 13756, 13757, 13764, 13765, 13766,
13767, 13789, 13761 i 13768.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjades. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13754.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13771.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13778.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13744.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13745.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, començam per l’esmena transaccionada
13706.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions. Aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13710.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

I esmena 13709.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans. Esmena... no sé si podríem produir aquí... Procedim
a agrupar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans
per a una sola votació que serà, per tant, de les esmenes
14443, 14444, 14445, 14450, 14448, 14451, 14455, 14452,
14453, 14442, 14446, 14447, 14449, 14454, 14459, 14456,
14457, 14458 i 14475.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Tal vegada podríem fer el mateix amb les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera. Sí?

(Remor de veus)

Ah!, d’acord, atès que es voten coses diferents les farem
individualment. Esmena 14529.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14530.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14531.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor;7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14526.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14519.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14516.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14517.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14518.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14525.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14528.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14527.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14520.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14521.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14522.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14523.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

I la darrera esmena d’aquest grup, Salvador Aguilera, i
d’aquesta secció és l’esmena 14524.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.
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Fem un recés abans de començar la següent secció, cinc
minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reiniciam el debat de les
esmenes corresponents a l’agrupació de la secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, amb les seccions
i entitats afins. Debat número 7, de totalitat i globalitat.

S’han presentat esmenes a la totalitat per part del Grup
Parlamentari Popular a la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel, esmena 13934, i al Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, esmena
14036.

Esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari
Popular al programa 313B, atenció a la discapacitat, esmenes
14117 i 14119; al programa 313D, atenció a la dependència,
14124, 14121, 14191 i 14123; al programa 313G, família i
unitat de convivència, les esmenes 14110, 14118, 14111 i
14112; al programa 313I, planificació i ordenació socials, les
esmenes 14113, 14114, 14116, 14115 , 14120, 14122,
14125, 14126 i 14127.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears s’han
presentat les esmenes 14294, al programa 313C, mesures
judicials i prevenció del delicte, i al programa 313K, direcció
i serveis generals de Serveis Socials i Cooperació, l’esmena
14328.

Per part del Grup parlamentari del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, s’han presentat al programa 313B, atenció a la
discapacitat, les esmenes 14432, 14433, 14431, 14436 i
14437; al programa 313I, planificació i ordenació socials,
l’esmena 14435; al programa 313K, direcció i serveis
generals de Serveis Socials i Cooperació, l’esmena 14434 i
14438; al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les Illes Balears, les esmenes parcials 14439 i 14440.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, s’ha
presentat al programa 313F, protecció i defensa dels drets
dels menors, l’esmena 14380, i al programa 314A, pensions
i prestacions econòmiques, l’esmena 14333.

Abans de passar al debat, voldríem preguntar si es
produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Andreu
Alcover.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Agustina Vilaret, Biel Barceló.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández a Rafael Nadal.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás a Carlos Saura.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs, Silvia Limones.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas, David Martínez.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la defensa conjunta de les esmenes,
com he comentat, per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado un total de 19 enmiendas parciales
y 2 enmiendas a la totalidad. No hemos presentado enmienda
la totalidad al presupuesto de la conselleria, pero sí tanto al
presupuesto de la Fundación Institut Socioeducatiu S’Estel
como al Consorcio de Recursos Sociosanitarios y
Asistenciales.

Pasaré a explicar primero las enmiendas parciales al
presupuesto que no hacen referencia a estas dos enmiendas a
la totalidad. Como ya dije en la comparecencia de
presupuestos, cuando vino la consellera, consideramos que
este no es un mal presupuesto, que es un presupuesto que
crece del mismo modo o de un modo parecido al porcentaje
global del Govern, para nosotros esto es algo importante
porque se demuestra la verdadera intención de este Govern,
por ese motivo no hemos presentado enmienda a la totalidad
al presupuesto de la conselleria. Aún así sí que consideramos
que, evidentemente, se puede mejorar y por eso, como digo,
hemos presentado un total de 19 enmiendas parciales por
valor de 11 millones de euros.

Voy a resumir las enmiendas. Hemos presentado una serie
de enmiendas para poder implementar la Ley de familia, una
serie de enmiendas que suman en total un valor de 600.000
euros. Creemos que, después de haber aprobado la Ley de
familia con cierto consenso, es muy importante poner los
medios necesarios para poder desarrollarla e implantarla, y en
la comparecencia de la consellera, al ser preguntada por el
Grupo Parlamentario Popular, reconoció que las partidas que
estaban asignadas a esta sección iban más dirigidas a infancia,
no a desarrollar la Ley de familia, por eso hemos presentado
estas enmiendas.

También, como ya pudimos decir en el debate de la
comparecencia, para nosotros era muy importante que el plan
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de prestaciones básicas se incrementase. En un presupuesto
que ha crecido cada año desde el inicio de la legislatura, como
saben, con un presupuesto global de más de 1.350 millones,
no entendemos que la financiación del Plan de prestaciones
básicas, que al final va dirigido a su ayuntamiento, no haya
crecido nada desde el inicio de legislatura y se mantenga igual
que la legislatura pasada, cuando ya se hizo un esfuerzo muy
importante por incrementarlo. Por este motivo, hemos
presentados dos enmiendas: una de ellas de 2 millones de
euros para que los ayuntamientos puedan hacer una mayor
incidencia en la intervención social comunitaria que creemos
que es la mejor forma de prevención, y una partida por valor
de 500.000 euros, para que los ayuntamientos puedan otorgar
las ayudas para el pago de suministros básicos. Sabemos que
hay un fondo de emergencia destinado a cubrir esta serie de
suministros que se convenia con entidades sociales, pero
realmente quien está sufriendo una carga muy importante a la
hora de otorgar estas ayudas siguen siendo los ayuntamientos,
y creemos que se debe complementar también a través del
Plan de prestaciones básicas.

También volvemos a solicitar el traspaso de la renta social
garantizada a los consejos insulares, es algo que hemos
defendido desde que se aprobó la ley, y creemos que con el
paso del tiempo se está comprobando que la gestión por parte
de los consejos sería más efectiva. La propia consellera aquí,
alguna vez, cuando se le ha preguntado por la renta social
garantizada, ha reconocido que muchas de estas personas que
solicitan la renta, que viven en una situación muy complicada,
ni siquiera han pasado por los servicios de atención primaria
de los ayuntamientos ni han tenido ninguna intervención
previa. Creemos que si desde el consejo insular se puede
gestionar esta renta, así como ya sucede con la renta mínima
de inserción, estos consejos tienen mucho más trato con los
ayuntamientos, se podría hacer una intervención más eficaz,
así que volvemos a pedirlo.

También hemos pedido que se aumente el presupuesto de
la renta mínima de inserción de 2 millones de euros, algo que,
como también reconoció la consellera, fue solicitado por el
IMAS, porque, aunque se haya puesto en marcha la renta social
garantizada, la renta mínima de inserción todavía sigue siendo
muy necesaria; los consejos insulares están gastando más
dinero del que está presupuestado, también en esta renta, y
creemos que el Govern debe aumentar la partida.

También volvemos a presentar una enmienda que
presentamos el año pasado, que es que se pueda hacer un plan
de adecuación e impulso al centro Joan Crespí, creemos que
tenemos en nuestra comunidad autónoma un centro que está
realmente inutilizado o, más que inutilizado -perdón, que no
está del todo aprovechado, es un centro que se podría adecuar
a las nuevas necesidades y creemos que para eso se podría
hacer un plan de impulso y decidir, si quieren, pues entre
todos, qué usos se  le puede dar. Para ello también hemos
incorporado una partida para reubicar al servicio UTASI, que
está allí, creemos que es un servicio que se puso allí de forma
intemporal que finalmente se ha quedado allí, pero que
tampoco es el espacio adecuado para que esté la UTASI, y lo
que queremos es que el centro Joan Crespí vuelva a

convertirse en un centro de referencia. Y también, en relación
a este centro, que se pueda ya, de una vez por todas, pues
poner en marcha un programa de respiro familiar, y por ello
también presentamos una enmienda.

También hemos presentado una enmienda para incrementar
el presupuesto destinado al personal para las valoraciones de
discapacidad de Ibiza y Menorca que, como ya se ha
comentado tanto en la Comisión de Servicios Sociales como
en el Pleno, existe una problemática importante a la hora de
hacer las valoraciones, ya que no hay personal suficiente, las
plazas no se están cubriendo, y sí que parece que una de las
soluciones es poder incrementar la dotación económica de
estas plazas, y por ello hemos presentado una partida para tal
efecto.

También apostamos por la innovación, a través de dos
enmiendas, una de ellas es para que se pueda realizar la línea
de subvenciones para proyectos de innovación social dirigidos
a entidades del tercer sector. Creemos que precisamente para
eso están las subvenciones, ahora que por fin ya desde la
legislatura pasada pues se comenzó el desarrollo de la
concertación social, que se ha hecho una realidad esta
legislatura, pero las subvenciones siguen siendo importantes
y creemos que una de las finalidades es esta, el poder dar esta
ayuda a proyectos innovadores, para ver si se pueden
materializar en algo realmente efectivo y que dé solución a
diferentes problemáticas.

Y también queremos que se cuente con una partida para
impulsar proyectos pilotos en el ámbito de la dependencia,
hoy en día, a través de las nuevas tecnologías, a través de la
innovación, hay novedades en el ámbito de la dependencia, en
el ámbito de la promoción de la autonomía personal, en el
ámbito de las personas mayores, de salud mental, que creemos
que sería una buena idea empezar a hacer algún proyecto
piloto para ver también qué servicios se podrían ir
incorporando a la cartera de dependencia.

También una reivindicación prácticamente desde el inicio
de legislatura, que sabemos que no comparte, es que el Govern
recupere la gestión de los centros de día del Ayuntamiento de
Palma, que funcionan completamente diferente a los de otros
ayuntamientos, que sí que son propios de cada ayuntamiento,
los centros de día del Ayuntamiento de Palma no pertenecen
al ayuntamiento, el ayuntamiento simplemente tiene que hacer
un trámite de gestión que, además, le es más costoso y
creemos que debe ser el Govern quien lo gestione o, en todo
caso, traspasárselo después al Consejo de Mallorca, como se
está haciendo con las residencias.

Hemos presentado el resumen de las enmiendas parciales.

Sí que hemos presentado dos enmiendas a la totalidad, una
a la Fundación Institut Socioeducatiu S’Estel, que, como
saben, es el encargado de la gestión de las competencias de
reforma de nuestra comunidad autónoma. Hemos debatido
muchas veces sobre la gestión que se estaba haciendo de los
centros y sabemos que la gestión es muy complicada; que los
perfiles de los menores que están cometiendo delitos cada vez
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son perfiles que hay que abordar desde múltiples factores,
pero creemos que no se está dando solución. Estamos
finalizando la legislatura y seguimos sin tener un nuevo
centro; seguimos con las obras de Es Pinaret sin haber
finalizado, y seguimos sin lo que nosotros creemos que es una
respuesta contundente.

Por ello, presentamos esta enmienda a la totalidad, como
una crítica a la gestión que se está haciendo, que ya hemos
criticado en diferentes momentos. Pero también hemos
presentado una enmienda, por valor de 1 millón de euros, para
que se pueda impulsar un plan de centros de programas y de
servicios en este ámbito y para que dé cobertura real a las
necesidades reales que, a día de hoy, yo creo que hay
numerosas evidencias que no se está dando.

También hemos presentado una enmienda al Consorcio de
Recursos Sociosanitarios, es una enmienda que la
justificamos en el sentido de que, algo que también hemos
comentado alguna vez, se presentó un plan de infraestructuras
por parte de la Conselleria de Servicios Sociales que,
prácticamente, cargaba todas las infraestructuras, la
construcción y el presupuesto a otras legislaturas y que,
además, es un presupuesto que en los últimos años no se ha
ido gastando, se están incorporando remanentes, pero no se
está ejecutando el presupuesto del consorcio año tras año. No
se van a ver finalizadas las residencias ni por asomo durante
esta legislatura, y evidentemente ya tendrán que ser las que
vienen, y creemos que ya con un presupuesto que crecía desde
el inicio de legislatura, hoy en día tendría que haber sido una
realidad alguna de las residencias.

Y también hemos presentado dos enmiendas porque
creemos que tanto la isla de Ibiza como la isla de Menorca no
se han visto suficientemente representadas. En el presupuesto
de este consorcio una de ellas es para la construcción de una
nueva residencia en Ibiza y centro de día, en el municipio de
Sant Josep, en este caso. Y también la del aumento del
presupuesto para la construcción de la residencia de Maó,
porque creemos que la partida actual es insuficiente, y sí que
hay margen para agilizar su construcción en el año 2019.

Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president, bones tardes diputats, diputades. Bé,
com a Grup Parlamentari Podem Illes Balears nosaltres hem
presentat dues esmenes, la 14294, sobre mesures judicials de
prevenció del delicte. Nosaltres ja vàrem fer una petició, una
pregunta al Ple sobre aquest tema que ens interessa, perquè
considerem que és un servei d’assistència jurídica a presos, no
és un servei qualsevol de l’estat del benestar, és un servei que
garanteix drets fonamentals, és un sistema com és el sistema

penitenciari i considerem que, bé, en principi sabem que tant
la CAIB com el Govern consideren necessari aquest servei,
però portes tres anys de legislatura i no s’ha aconseguit.

Són els últims pressuposts de la legislatura i ens agradaria
veure una partida pressupostària destinada a la recuperació
d’aquest servei. És per això que presentem aquesta esmena.

Una segona esmena que hem presentat és la 14328, que fa
referència a un observatori social. S’ha constatat que hi ha una
manca d’investigació regular i sistemàtica de les dades socials
per a la seva anàlisi, per a la prevenció i anticipació i
realització de tasques d’avaluació. I considerem que seria molt
important recuperar aquest observatori.

Amb independència d’actuació i també per desenvolupar
una normativa, seria necessari desenvolupar una normativa que
l’empari per assegurar la seva continuïtat en el temps, que és
una cosa que vàrem perdre ja a la legislatura passada del Sr.
Bauzá.

I aquestes són les dues esmenes que hem presentat per a
aquest pressupost a l’àmbit de serveis socials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos se han presentado
10 enmiendas a los presupuestos referidos a la Conselleria de
Servicios Sociales. Miren, para Ciudadanos si hay algo por lo
que merece la pena estar en política es conseguir que todas
aquellas personas a las que la vida se lo ha puesto un poquito
más difícil, porque poseen alguna diversidad funcional, pues
nosotros con este  presupuesto consigamos medidas que
compensen esa dificultad, y puedan tener un proyecto de vida
pleno para ellos y para sus familias.

Nosotros, con la enmienda 14433, proponemos una partida
para ampliar más aún la oferta de atención temprana hasta los
12 años, acorde con la nueva Ley de familia.

Con la enmienda 14431, pues va destinada a una medida
que nosotros consideramos muy importante y es para realizar
convenios de colaboración pues con entidades sin ánimo de
lucro, que posean la figura de orientadores laborales
especializados para realizar itinerarios de inserción laboral,
con acompañamiento, a personas con discapacidad motórica,
sensorial o psíquica, reduciendo de este modo el riesgo de
estas personas a la exclusión laboral.

También tenemos otras dos enmiendas muy importantes
para Ciudadanos, que son la 14436 y la 14437. En la primera
se propone una partida para fomentar el deporte como
actividad lúdica en la discapacidad, y proponemos convenios
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de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que
fomenten este deporte adaptado, ya decimos como una
actividad lúdica, no como un deporte adaptado federado, que
sabemos que corresponde a otra conselleria. Y consideramos
importantísimo que estas personas puedan realizar esta
actividad y que haya ese servicio a disposición de estos
ciudadanos.

Y la segunda también iría dirigida pues a convenios de
colaboración con entidades que fomenten las rutas por la
naturaleza para las personas también con discapacidad y,
además, que se fomenten estas rutas por la naturaleza
subvencionando las salidas, sobre todo a los escolares con
diversidad funcional. En muchísimos centros escolares pues
es muy difícil encontrar excursiones adaptadas para que todos
los niños puedan disfrutar juntos, porque cuando se pone el
centro en contacto con estas asociaciones está claro que
cuestan un dinero, y no es barato, y las familias pues no
pueden aportar todo lo que se le pide para poder tener todos
los instrumentos y poder salir y poder disfrutar de la
naturaleza, como ir en piragua o  hacer senderismo, que
sabemos que hay rutas que están adaptadas, sin embargo no
están al alcance de los centros educativos o al alcances como
un servicio más que pueda dar la administración.

Por lo tanto, nos gustaría que también se aceptara esta
enmienda, que creo que es también una enmienda muy
reiterada todos estos años por parte de ciudadanos. La verdad
es que para estos niños es un reto y es una satisfacción ver que
pueden disfrutar de estas sensaciones como sus compañeros.

Por otra parte, tenemos dos enmiendas más, la 14435 y la
14432, para ayudar también a las familias que poseen algún
familiar con una gran discapacidad. Creo que estamos todos de
acuerdo que necesitamos centros de respiro, son
fundamentales para las familias, así como aumentar y crear
más centros de día para estas personas con gran discapacidad. 

Nosotros proponemos, veo que también otros grupos lo
han propuesto, que esta instalación, este centro de respiro esté
en las que ya están adecuadas en el Joan Crespí. Creemos que
no podemos despreciar ningún recurso, ahora en el Joan
Crespí esas estancias están sin utilizar y están organizadas para
ello, por lo tanto, hemos de optimizar todo lo que tenemos
porque lo que tenemos es muy poco.

Por otra parte, tenemos dos enmiendas que van dirigidas a
una mejor organización en cuanto a todas las ayudas sociales
que puede recibir el ciudadano. Así, en la enmienda 14434
proponemos una partida para implementar el historial único,
el historial unificado de todas las ayudas sociales que pueda
obtener un ciudadano, que abarque todas las administraciones,
la comunidad autónoma, el consejo, los ayuntamientos, así
como todas las entidades sin ánimo de lucro que tengan
conciertos con la administración.

Sé que se están haciendo cosas sobre unificar las ayudas
que recibe un ciudadano tanto de la comunidad autónoma
como del consejo , pero para nosotros no es el historial
unificado que decimos, nosotros queremos que cualquiera que

sea beneficiario tenga todo su historial, de todas las
instituciones que puedan aportar una ayuda social porque es
una manera de conocer a ese ciudadano y de optimizar las
ayudas, y que también ese ciudadano no tenga que ir repitiendo
continuamente en cada administración toda su vida y además
poder así hacerle todo un proyecto, que es lo que necesita.

En otra enmienda proponemos una partida para
implementar un programa que permita la transparencia al
usuario en las listas de espera en dependencia a través de un
código de usuario. 

Consideramos que..., vamos a ver, las familias y el propio
usuario tienen que organizarse su plan de vida para adecuarlo
a la situación y a los tiempos, por lo tanto, no podemos
permitir que a la ya de por sí difícil situación de dependencia
se le una la incertidumbre de una ayuda que no llega. Por lo
tanto, creemos que todo esto es trabajo administrativo, son
software nuevos, pero se tiene que hacer porque se necesita
para que el administrado tenga la administración de su lado y
se le facilite la vida.

Y por último, tenemos dos enmiendas para la Fundación
Estel, la 14439, que va dirigida a la construcción del anhelado
centro terapéutico para menores que cumplen medidas
judiciales. Nosotros hemos ido poniendo enmiendas que han
ido siendo aceptadas estos años, primero para el proyecto ,
luego para la licitación, pero bueno, creo que se ha paralizado
aquí, y por eso queremos que ese proyecto al final se empiece
a construir, ya no sólo para los propios jóvenes a los que va
dirigido, sino también para la mejora que se conseguiría en los
proyectos de reinserción de los jóvenes del centro ordinario.

Y luego, por último, tenemos una enmienda, la 14440, para
la realización del proyecto para un centro socioeducativo para
mujeres menores que cumplen medidas judiciales. 

 Y bueno, estas son las medidas de Ciudadanos, que espero
que consigan el apoyo de los grupos y nada más.

Muchas gracias, solamente comentar que del resto de
grupos políticos apoyaremos casi todas las enmiendas a no ser
que coincidan con las nuestras, que entonces nos
abstendremos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina
Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bones tardes a tothom, una
altra vegada. Bé, aquest pressupost gestionarà més de 7
milions respecte del 2018, uns 186,5 milions. Per tant, això
és un increment de quasi un 10%, com la Sra. Sandra ha dit, li
ho reconeixem i li’n donam les gràcies perquè realment s’ha
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fet -crec- un esforç molt important per part d’aquesta
conselleria que ha aconseguit la renda social o reactivar la
Llei de dependència o augmentar els ajuts econòmics per al
Fons d’emergència social, la subvenció a la concertació a
través de la Llei també del tercer sector, amb aquest Pla
estratègic d’emancipació de 52 places d’habitatge per a joves
extutelats, o 680.000 euros per a una renda d’emancipació per
al servei d’acompanyament.

Vull dir que s’ha fet un esforç, també en cooperació
internacional, que també han augmentat la partida en 750.000
euros, i s’ha fet feina en nous equipaments, així com donar
sortida i resposta a temes nous com és el dels refugiats. Per
tant, aquests pressuposts crec que sí que reflecteixen una mica
el compliment dels compromisos polítics que, pel que diu la
Sra. Olga Ballester, val la pena lluitar per millorar la societat.

Ara bé, si m’ho permeteu, aniré esmena per esmena.
Respecte al Grup del Grup del Partit Popular, les 14117 i
14119, que fan referència al centre Joan Crespí, igual com la
senyora... com Ciutadans que també en té una en aquest sentit,
no està preparat per ser un centre de respir i adequar-ho seria
més car que fer-ne un altre. Per tant, no li podem donar suport.

Respecte de la 14124, la baixa que suposaria per al
projecte de innovació en l’àmbit de la dependència suposaria
també unes reduccions al foment de l’ocupació per a sectors
poblacionals, és a dir, que de vegades vestim un sant, però en
desvestim un altre.

La 14121, em sembla que el programa pressupostari és
erroni, o això m’ha dit la consellera. 

La 14191, els centres de dia, és una competència insular
i també municipal i totes les que s’han posat a disposició s’han
concertat. Per tant, hi ha un cent per cent de concertació de
les que s’han ofert, i respecte de la construcció possible és de
recursos sociosanitaris.

De la 14123, recursos per valorar la discapacitat a
Menorca i a Eivissa, els recursos hi són, el que passa és que hi
ha problemes per contractar metges, com va dir la consellera,
per tant, no és una qüestió de recursos, sinó de trobar metges
que hi vulguin anar.

Respecte de les 14110, 14111 i 14112, que fan referència
a implementar la Llei de famílies, en part ja està previst i
recollit a l’articulat de la Llei de pressuposts, i la baixa que
suposaria, suposaria un retrocés en polítiques de
transparència.

Respecte de la dotació de la UTASI, ja està dotada amb una
psicòloga i amb un sistema de detecció més o manco adequat.
Per tant, tampoc no li donarem suport.

Respecte a la 14113, és una competència dels consells
insulars.

La 14114, ja es complementen amb polítiques sectorials,
com dependència, i a més a la Llei d’infància i adolescència
podrà impulsar aquests sectors, que a més ja està dotat.

Respecte de la renda social garantida, que passi als
consells, en això hi hauria d’haver un canvi legislatiu, en
aquest moment no es pot fer si no hi ha el canvi legislatiu...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... d’acord, però en aquest moment no es podria...

I ampliar la renda mínima es considera innecessari ja que
tenim la renda social.

Respecte de la 14120, li presentam una proposta de
transacció que li he passat per a aquest projecte pilot
d’innovació social.

La 14122, ja hi ha els recursos sociosanitaris, el que passa
és que es necessiten locals i solars.

De la 14125 també li hem fet una proposta de transacció.

La 14126, del centre Sant Josep, diu... ja hi són els
recursos sociosanitaris. La residència de Maó... en aquest
2019 no es contempla, però ja sí per a properes anualitats.

Respecte de Podem, per al servei d’orientació jurídica
penitenciària, ja hi ha una reserva en el projecte de pressupost.

I a la 14328 li presentam una transacció.

Respecte de Ciutadans, el Joan Crespí ja ho he comentat.
La 14433, ja està previst al pressupost, ampliar l’atenció
primerenca fins als 12 anys. Respecte dels orientadors
laborals, és competència del SOIB.

La 14436, ja està previst. Hi ha una modificació de crèdit
a la Direcció General d’Esports per a una ordre d’una
subvenció conjunta.

De la 14437, no es poden signar convenis.

De la 14435, li hem presentat una transacció.

Respecte de l’historial unificat, ja està contemplat amb
acords en els consells.

Respecte de la 14438, de transparència a la llista d’espera,
ja està previst i de fet, ja hi ha un programa informàtic.

La 14439, li presentam una transacció, del centre
terapèutic de menors amb mesures judicials, i li aprovaríem la
14440.

Respecte del Grup Mixt, Xelo Huertas, la 14380, de més
atenció als menors, ja està al projecte de pressuposts, per tant,
seria que no.
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I de la 14373, de la renda social garantida, destinar-hi 2
milions, consideram que ja és suficient i també hi votaríem en
contra.

Només valorar que s’ha fet un esforç important en aquest
pressupost i, bé, tampoc no hi ha un excés d’esmenes i, per
tant, és d’agrair.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria ara el Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però atesa
l’absència de la seva portaveu, té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca la Sra. Patricia Font, deu
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Jo no en faré ús, ens reservarem per al debat del Ple.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Conxa Obrador, deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, repassant un poc la
compareixença de la consellera Fina Santiago a la presentació
del pressupost es desprenia, doncs, que el Grup Popular estava
relativament satisfet amb les dades que va comentar i en el
moment de presentar les esmenes veim que presenta per un
valor de 10 milions, sense comptar els 18 que vol transferir
als consells. Això ja és un altre plantejament que, bé, que així
i tot, el que ha dit la Sra. Vilaret, nosaltres també pensam que
el fet d’haver presentat poques esmenes, tot i que la quantitat
sigui important, significa un cert suport o un cert compartir
els pressuposts.

Passaré a resumir un poc la posició del nostre grup.
Nosaltres votarem en contra de les esmenes a la totalitat, al
Consorci S’Estel consideram que s’ha fet un esforç important
amb les dues fundacions i que el pressupost assignat és adient. 

En relació amb les esmenes referides al Centre Joan
Crespí no ens semblen justificades ni pressupostàriament ni
conceptualment pel que ja s’ha explicat, perquè el Centre Joan
Crespí hi és pel que hi és i no per crear unitats de respir.

No podem donar suport a les esmenes referides a l’atenció
i suport a la dependència, ja que consideram que hi ha
pressupost suficient, les dues que han presentat, tant per
gestionar els centres de dia, que ja hi ha recursos en relació
als concerts que s’assignaran amb les entitats que gestionen
aquests centres de dia.

Quant a les esmenes amb les quals es proposa afegir, entre
les dues, la 14121 i la 14122, 2 milions al programa Fundació

s’Estel, consideram que l’assignació pressupostària representa
un gran suport a aquesta entitat, com ja he dit abans referint-
me a la fundació.

A l’esmena 14123, que demana més recursos de personal
per fer valoracions de discapacitat a Menorca i a Eivissa, ahir
mateix va poder ser contestada per la consellera, per segona
vegada, i que ja va explicar que no és un tema de què no hi hagi
recursos, sinó que falten metges que vulguin anar a fer
aquestes valoracions tant a Menorca com a Eivissa. Per tant,
que se cerquen les solucions per poder agilitar la tramitació
i contestar les valoracions de discapacitat.

Quant a la Llei de familia a què fan referència les esmenes
14110, 14111 i 14112, no les donarem suport ja que el
pressupost per tal que es pugui desenvolupar
reglamentàriament aquesta llei ja està contemplat.

En relació amb la creació de nous serveis i nous espais per
al servei de la UTASI no ens sembla una qüestió prioritària en
aquest moment, per tant, no li donarem suport. 

Les esmenes referides al Pla de prestacions bàsiques
consideram que les transferències a les corporacions locals
per a la prestació de serveis socials estan dotades amb
suficiència.

En relació amb les esmenes referides a la renda social
garantida i a la renda mínima d’inserció no les podem votar
favorablement, ja que la primera, com ha dit la Sra. Vilaret, és
inviable per dos motius: primer, perquè es necessita una
modificació legislativa i, segon, perquè volem mantenir el
caràcter i la gestió des del Govern, entenem que és de la seva
competència i d’interès.

A l’esmena 14120 hi votarem en contra.

En relació a la residència i centre de dia de Sant Josep,
donaríem suport a la proposta en el cas que s’accepti la
transacció, i en aquest cas votaríem a favor, però votaríem en
contra de la segona esmena que té relació amb aquest tema de
residència, que és la 14126.

Pel que fa a la residència de Maó li he de dir que ja hi ha
una previsió per a properes anualitats i no li donarem suport.

No donarem suport a l’esmena de Podem, 14294 per a la
dotació de serveis d’orientació jurídica penitenciària, perquè
ja s’ha comentat que estava dotada.

A l’esmena 14328 de Podem, de crear un observatori
social, donaríem suport a la proposta de transacció;
compartim la idea que crear estructures estables és la millor
manera d’incidir en les polítiques socials. Per tant, si la Sra.
Maicas l’accepta, nosaltres hi votaríem a favor.

Quant a les esmenes de Ciutadans, dir que l’esmena 14432,
referent al Centre Joan Crespí, que és la mateixa proposta del
Grup Parlamentari Popular, no li podem donar suport pel
mateixos motius que ja s’han expressat.
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L’esmena 14433, no li donarem suport perquè ja està
contemplat en el decret de la Llei de familia.

L’esmena que proposa fer convenis amb entitats
d’orientació i inserció laboral de persones amb discapacitat,
dir que aquesta és una competència de la Conselleria de
Treball i Ocupació i ja té pressupost suficient per mantenir
aquest programa que desenvolupen les entitats del tercer
sector de manera concertada o subvencionada.

Quant a les esmenes 14436 i 437, relatives a esport i rutes
per a persones amb discapacitat, no ens semblen adients ja que
són serveis que presten les entitats sense ànim de lucre de
manera concertada i es disposa de recursos per desenvolupar-
los.

Ens afegiríem a la proposta de transacció feta a les
esmenes 14435 i 14439, si el grup proposant les accepta les
podríem votar a favor; són esmenes que tenen a veure amb les
places de centres de dia per a grans discapacitats i el centre
terapèutic de menors amb mesures judicials.

La 14434 i 14438, referides a l’historial unificat, hi ha el
programa de llistes d’espera de dependència, no votarem a
favor ja que es tracta de dues propostes que estan
contemplades en el pressupost i en els serveis de la
conselleria. 

L’esmena 14440 la votaríem a favor.

En relació amb les esmenes de la diputada Xelo Huertas,
la 14380 i la 14373, no tendran el nostre suport ja que
consideram que el Servei de Menors contempla millores i la
dotació de la renda social garantida està calculada per donar
atenció als col·lectius que en són beneficiaris. 

També cal dir que s’han presentat quatre esmenes
conjuntes dels grups Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Grup Socialista i que, evidentment, les votarem a
favor. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de passar al torn de rèplica, dir-los que
abans de votar farem un recés per intentar clarificar aquelles
esmenes a les quals s’han proposat transaccions i sobretot
aquelles que han estat acceptades amb la transacció. Per tant,
en el torn de rèplica els agrairia que es manifestessin respecte
de l’acceptació o no de la transacció, per tenir tots llavors una
relació de les esmenes amb la transacció acceptada per votar-
les com a tals. 

Passam, per tant, al torn de rèplica, té la paraula la Sra.
Sandra Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Bueno, intentando contestar
a las portavoces que me han precedido, decir que, bueno,
nosotros lo hemos reconocido, no es un mal presupuesto, para

nosotros el mínimo imprescindible para considerar y para no
presentar una enmienda a la totalidad es que el presupuesto
crezca en el porcentaje, en un porcentaje parecido al de la
comunidad autónoma, pero ya puestos, por decirlo de alguna
manera, vamos a sacar nota ¿no?, por eso hemos presentado
esta serie de enmiendas parciales, como decía, por valor de 11
millones de euros, los 18 millones de los que nosotros
pedimos que se traspase al consejo no supondría que el
Govern tuviese que pagar 18 millones más, sino que 18
millones que ahora están en el Govern pasasen al consell.
También queremos explicarles que nosotros hemos
presentado esta enmienda para traspasar los 18 millones de la
renta social garantizada al consell, pero también hemos
presentado una enmienda dentro del articulado de los
presupuestos para modificar la Ley de renta social garantizada,
con lo cual si se aprueban las dos enmiendas en los
presupuestos perfectamente se podría realizar este traspaso en
la gestión. Nosotros ya lo dijimos desde el primer momento,
y creemos que sería mucho más efectivo y se podría trabajar
más coordinadamente con el resto de administraciones si la
competencia fuese a los consells. Puedo entender que pueda
ser, como decía la portavoz del Partido Socialista, de interés
para el Govern, pero yo creo que lo que tenemos que mirar es
que sea de interés para los ciudadanos, y creemos que debería
ser el consell.

También entendemos que gran parte de las competencias
que tiene el consell son precisamente de inclusión social, que
la Ley de financiación de los consells también les permite
tener una financiación mayor para destinarla a estos fines,
pero creemos que con el presupuesto que tiene el Govern
sigue sin entenderse que, igual que ha hecho con otros
ámbitos que también son de competencia de otras
administraciones o en mayor parte sí que se han ampliado, que
tanto la renta mínima de inserción, que ha disminuido, como
el plan de prestaciones básicas, teniendo en cuenta lo que ha
aumentado el presupuesto, no hayan aumentado absolutamente
nada desde el final de la legislatura pasada. Creemos que
además es un momento muy importante precisamente para
hacer una apuesta por la prevención en relación al Plan de
prestaciones básicas, y nosotros evidentemente
mantendremos nuestras enmiendas.

Respecto al centro Joan Crespí sí que creemos que está
preparado para ser un centro, una unidad de respiro, que para
hacer esto se necesitaría una adecuación mínima.

Respecto a la partida relativa a la UTASI, he de decir a la
portavoz de MÉS que nosotros no pedimos una partida para
ampliar e l personal de la UTASI, que a día de hoy lo
consideramos adecuado, es una partida para poder reubicarlo,
porque a día de hoy la UTASI está en el centro Joan Crespí, y
si pedimos que este centro se reconvierta, se le puedan dar
otros usos, creemos que la UTASI debe salir de este centro,
que debe ser un centro de referencia para personas con
discapacidad, y ubicarlo en otro lugar. Precisamente por eso
presentamos una partida para poder encontrar ese lugar, para
poder pagarlo y que pueda estar allí la UTASI, que también
creemos que sería más beneficioso para el perfil de los
menores que allí van.
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Respecto a los centros de día de Palma, nosotros lo que
queremos no es que se aumente la partida, lo que queremos es
que los centros de día que ahora gestiona el Ayuntamiento de
Palma pase a gestionarlos el Govern como los gestionaba
antes, y por eso precisamente lo que cuesta la gestión de estos
centros de día es la cuantía de la enmienda que hemos
presentado.

Respecto al incremento en la partida para las valoraciones
de discapacidad de Ibiza y de Menorca, creo recordar que la
propia consellera dijo que se estaba valorando el incremento
de la dotación de esta partida para que precisamente los
médicos que tengan que hacer las valoraciones puedan cobrar
más y así atraer a más personal, y en relación a esto lo que
nosotros hacemos es aumentar la partida para que se pueda
hacer este aumento de la dotación presupuestaria de esta plaza
para ver si así se pueden fidelizar al menos y pueden venir más
médicos, y realmente, teniendo en cuenta que no es una
cuestión de dinero sino precisamente de la escasez de
médicos que hay y que les puede resultar poco atractiva esta
plaza, que de esta forma sí que pueda realizarla.

Y respecto a las enmiendas de los otros grupos
parlamentarios, quiero pedirle al Grupo Podemos si ahora en
su turno puede explicar un poco mejor la enmienda 14294,
relativa a este servicio que decía de orientación jurídica,
porque no entendemos muy bien si se refiere a servicios
parecidos a los que ya están prestando entidades sociales que
están financiadas por la conselleria o se trataría de otra cosa,
que estamos pendientes de si nos lo puede explicar un poco
más para saber cuál es nuestro posicionamiento.

Respecto a las enmiendas del Grupo Ciudadanos, nos
abstendremos en aquellas que coinciden con nosotros;
daremos apoyo a la ampliación del servicio de atención
temprana hasta los 12 años, aunque creemos que, bueno, la
partida que han puesto sería del todo insuficiente. No estamos
de acuerdo con que tenga que ser Servicios Sociales la que
financie estos servicios de apoyo a las personas con
discapacidad parra poder integrarlas laboralmente, porque
creemos que eso tiene que estar dentro del SOIB y así está, no
creemos que se tengan que hacer sistemas paralelos sino que
el SOIB debe dar cobertura a todas las personas, tengan
discapacidad o no. Sí que estaríamos de acuerdo con otros
servicios y programas...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, ha d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

...para personas con discapacidad. Bueno, y lo otro pues ya lo
irán viendo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem té la paraula la Sra.
Marta Maicas, cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Donam les gràcies a la portaveu del
PP, Sandra Fernández, pel seu interès. En realitat es tracta d’un
servei que ja existia, que ja existia i que va desaparèixer en
temps d’en Bauzá, i era un servei simplement d’assistència
jurídica als presos polítics. Perdó, als presos...

(Rialles)

...als presos. Era una mesura política; de fet s’havia acordat
entre la CAIB i el Col·legi Oficial d’Advocats que es faria
aquest acord, però estaven tramitant aquest conveni i  no es
feia mai. Bé, m’han confirmat tant les companyes del PSOE
com la de MÉS per Mallorca que sí que estava contemplat en
els pressuposts, i per tant retirarem aquesta esmena, d’acord?
D’acord.

L’altra esmena... l’altra esmena considerem que no
acceptarem la transacció, perquè el que nosaltres volem és la
independència total de l’avaluació i del que hauria de fer...

Què passa?

D’acord. Bé, com deia, no acceptarem la transacció perquè
considerem que l’Observatori ha de ser independent i per tant
la seva anàlisi i el seu treball han de ser en paral·lel amb els
que fa la Conselleria de Serveis Socials. Per tant no
acceptarem aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Un aclariment, Sra. Maicas, gràcies. Ha retirat alguna
esmena, ha retirat una esmena? Pot repetir el número? La
14294, potser?

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, perdonau. L’esmena que queda... Sí, la 14328. He
retirat..., sí, he retirat la 14294 i em queda la 14328. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Passam al Grup Parlamentari Mixt,
Sra. Ballester, cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias. No, únicamente voy a comentar que sí
aceptaremos las transacciones que se nos han propuesto, y
nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica té la paraula el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, Sra. Agustina Vilaret, cinc minuts.
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LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. Bé, estam contents que s’acceptin les
transaccions, i, no sé... Crec que ja s’ha comentat prou i no en
farem ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, Sra. Font té la paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Conxa Obrador, cinc
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No, quedam a l’espera de cinc minuts per poder arreglar la
posició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fem un recés de cinc minuts abans de
votar.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió . I començarem donant la paraula a
Agustina Vilaret del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
perquè faci una relació de les propostes de transacció i
després donarem la paraula a aquells grups que poden
acceptar-les, per confirmar el que ja s’ha comentat en alguns
casos en el debat.

Té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. Inicialment hi havia cinc propostes de
transacció, dues del PP, la 14120, que era canviar de 200.000
a 50.000 la quantitat, amb una alta i baixa al programa 313I01,
subconcepte 48000, incorporar la finalitat de la convocatòria,
i aquesta sembla que s’accepta.

Una altra era la 14125, que no ha estat acceptada i, per tant,
no l’esmentam.

Una altra de Podem, la 14328, tampoc no ha estat
acceptada. Per tant, no l’esmentam.

I després dues de Ciudadanos, la 14435, que era passar de
600.000 a 250.000 per fomentar concerts amb entitats sense
ànim de guany, per poder fomentar serveis d’acompanyament

i integració social per a persones amb discapacitat física, amb
alta i baixa al programa 313B01 i subconcepte 26104, i
aquesta sí que ha estat acceptada, o després ho manifestarà
ella.

I l’altra, la 14439, que el que fem és posar una quantia de
300.000 enlloc d’1 milió inicialment, per a un solar, i així
d’aquesta manera podria quedar. D’acord? Queda clar?

EL SR. PRESIDENT:

Queda clar. Moltes gràcies. Per tant ara passam a donar la
paraula als representants i portaveus dels grups els quals estan
afectats per aquestes transaccions, Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Gracias. Sí, ha dicho... ha dicho la verdad.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Per tant..., per tant l’esmena... l’esmena afectada per la
transacció és la 14120. 

Per part del Grup Parlamentari Podem és així? Hi ha una
esmena a la qual vostès no han acceptat la transacció, veritat?,
és així, d’acord.

I el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, Sra. Ballester, té
dues esmenes amb proposta de transacció. Acceptades?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, sí, aceptadas.

EL SR. PRESIDENT:

Les dues, perfecte.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Únicamente quiero comentar que la enmienda es para
comenzar la construcción del centro terapéutico de menores.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Presidente... pediría votación separada de las enmiendas
de..., bueno, de Podemos al final ha quedada sólo una. ¡Ah,
vale!
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació. En primer lloc passam a votar les
esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular. 

Esmena 13934.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14036.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials. Començam per les
esmenes del Grup Parlamentari Popular, esmena 14117.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14119.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14124.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14121.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14191.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14123.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14110.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14118.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14111.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14112.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14113.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14114.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14116.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14115.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7...

(Remor de veus)

Bé, 4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14120.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14122.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14125.
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Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14126.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14127.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. He de fer constar una altra vegada que
s’ha retirat l’esmena 14294.

Esmena 14328.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 10 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciutadans, esmena 14432.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14433.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14431.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14435.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14437.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14435.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14434.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14438.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14439.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14440.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les dues darreres esmenes, que
corresponen al Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, esmena
14380.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14373.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 11 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I se suspèn la sessió fins demà al matí a les deu, que
començarem el debat de les esmenes a la secció 18.
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