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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom, continuam la sessió amb el debat 6, de
totalitat i globalitat. Agrupació de la sessió 14, Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques amb les seccions i
entitats afins. 

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular.
Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,
esmena RGE núm. 16387. Secció 07, Consell Audiovisual de
les Illes Balears, esmena RGE núm. 16405. Secció 50, Agència
Tributària de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16407.
Secció 78, Escola Balear d’Administracions Públiques,
esmenes RGE núm. 16406 i 16422, S10, Gestió d’Emergències
de les Illes Balears, SA, esmena RGE núm. 16408.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, esmena RGE núm. 16207. 

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, al
programa 222B, activitats classificades i espectacles, esmena
RGE núm. 16655; al programa 222C, actuació de policies,
esmenes RGE núm. 16640, 16653, 16651; al programa 223A,
emergències, esmenes RGE núm. 16662, 16649; al programa
902B, de suport financer a ajuntaments i altres ens locals,
esmenes RGE núm. 16652, 16650. Secció 32, ens territorials,
al programa 912A, suport financer als consells insulars,
esmenes RGE núm. 16582, 16703, 16704, 16699, 16658,
16659, 16660, 16702, 16657, 16632, 16633, 1634, 16635 i
16698. Secció 35, Fons de contingència, al programa 811A,
fons de contingència, esmena RGE núm. 16654.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, al programa 121H, gestió de
recursos humans, al programa 223A, emergències, esmena
RGE núm. 16201; al programa 912B, suport financer,
ajuntaments i altres ens locals, esmena RGE núm. 16159.

Per fer la defensa conjunta té la paraula el Sr. Antoni
Camps del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, sempre s’ha dit que qualsevol govern sempre
és de coalició, de coalició entre la Conselleria d’Hisenda i la
resta de conselleries i en certa manera és així, i hauria de ser
així perquè vostè, entre moltes altres funcions, té la
responsabilitat de control de la despesa, de control del dèficit,
que no es gasti per damunt del pressupostat, i en aquest sentit
vostè dins l’any 2017 tindrà un aliat de primera categoria,
aquest aliat és la nova llei de finances, una bona llei,
consensuada entre tots i que dóna instruments molt vàlids a
l’hora de controlar la despesa i l’execució dels pressupostos. 

Ja no li passarà el que passava al Sr. Manera. De fet, el que
passava durant la legislatura 2007-2011 ho va ilAlustrar molt bé
la Sra. Santiago. Ella deia: “jo firmava convenis i si després no
es pagaven era un problema de Tresoreria i del conseller

d’Hisenda”. I és clar, amb aquesta forma d’actuar de la Sra.
Santiago, no m’estranya que aquell segon pacte de progrés
acabés arruïnant la comunitat i deixés un dèficit estructural de
més de 1.000 milions d’euros cada any i factures pendents de
pagar per un valor de més de 1.600 milions d’euros.

Sra. Consellera, açò ja no li passarà, la Llei de finances ho
impedirà i, per tant, i com a una de les poques coses positives
d’aquests pressupostos, hem de destacar precisament aquest fet,
que s’aplicarà la nova llei de finances amb algun ajust, però
s’aplicarà.

Així i tot, també ho hem de dir, vostè va fer uns
pressupostos de 2016 amb un objectiu de dèficit del 0,3% i
acabarà l’any amb el 0,7%, 110 milions d’euros més, i per al
2017 si els 120 milions del protocol d’intencions no arriben -i
de fet així ho creu el Sr. Alcover, almenys així ho va dir en
sessió parlamentària-, açò suposarà acabar l’any amb 4 dècimes
més de dèficit, per sobre del 0,5% que ara està pressupostat. I
tot açò vol dir més deute i tot açò vol dir que tenim molt de
deute, tenim més de 9.000 milions d’euros de deute i açò
realment és el principal desequilibri que té aquesta comunitat
autònoma i vostè no fa res per evitar-ho, no només no fa res per
evitar-ho, sinó que vostè dins el 2017 incrementarà aquest
deute en 264 milions d’euros més.

Una altra qüestió que m’agradaria destacar és la Llei de
finançament dels consells insulars. Aquesta llei, a diferència de
la Llei de finances, va ser aprovada amb les vots en contra dels
partits d’esquerres i amb les seves dures crítiques cap a aquesta
llei. Els partits d’esquerres no la varen voler consensuar ni
pactar, va néixer de fet amb l’espasa de Dàmocles  damunt ella.
Els partits d’esquerres asseguraven que quan ells governessin
la derogarien. Segons els partits d’esquerres aquesta llei
suposava majors retallades per als consells. Per açò em vaig
emocionar ahir quan el Sr. Martí va defensar de manera tan
vehement aquesta llei quan just fa dos anys amenaçava,
precisament, amb la seva derogació. Ja va bé aquest canvi de
postura i estaria bé també que es disculpessin per les falsedats
que varen arribar a dir durant la seva tramitació. 

I en certa manera és lògic que hi hagi aquest canvi d’opinió
i més quan, una volta que s’ha aplicat aquesta llei, el resultat
obtingut ha estat ben diferent d’aquelles profecies de
cataclismes i desastres que havien de venir si aquesta llei veia
la llum.

De fet, gràcies precisament a aquesta llei els consells
insulars estan rebent del Govern més recursos que mai no
s’hagueren pogut imaginar. De fet, per a l’any 2017
s’incrementaran en un 10% aquests recursos i açò no és
atribuïble a la generositat del Govern, sinó al fet que la llei així
els obliga. Aquella llei tan dolenta, aquella llei de les retallades
per als consells ara és una llei que dota de recursos als consells
com mai no s’haguessin pogut imaginar.

Tant és així que el mateix portaveu socialista ja va
qüestionar a la Comissió d’Hisenda fa unes setmanes que els
consells rebessin tants de recursos, la qual cosa demostra que
si hi ha recursos per als consells insulars no és per la
generositat del Govern, sinó precisament perquè la llei els
obliga a açò.
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Aquells que criticaven la llei, perquè havia de significar
noves retallades per als consells, ara es queixen que els consells
rebin massa doblers. Certament no hi ha qui els entengui. I crec
que en tot cas seria bo que aquells que tant varen criticar
aquesta llei avui poguessin reconèixer que s’havien equivocat.

I sí, gràcies a una llei del PP avui els consells es veuen
dotats d’uns recursos mai imaginats, però, com que no hi ha
fruita sense pinyol, de forma totalment inexplicable el Govern,
aquest govern del tarannà ha vingut amb les tisores i vol llevar
1.135.000 euros al Consell d’Eivissa de la partida de promoció
turística. 

El Consell d’Eivissa, l’únic consell que havia acceptat les
competències de promoció turística ara es veu castigat pel
Govern i de forma unilateral aquest li roba 1.135.000 euros i és
curiós que ahir al debat del text articulat cap portaveu no va
tenir el coratge de dir res sobre aquesta qüestió. Ningú no en va
dir res ni en vàrem parlar, jo la vaig treure aquí a la tribuna, a
aquesta qüestió, i cap dels portaveus de l’oposició... dels que
ara donen suport al Govern, i que seran a l’oposició d’aquí dos
anys, no va dir res sobre aquesta qüestió. 

(Remor de veus)

Per tant, ningú, ningú no va voler defensar la postura del
Govern en aquest punt i estaria bé que la consellera, que tindrà
en l’oportunitat ara, ja que cap portaveu no va voler dir res, idò
ens expliqués avui a tots i en especial als eivissencs el perquè
d’aquesta mesura. 

Nosaltres hem presentat una esmena per dotar aquest
1.135.000 euros, a veure com explicaran els diputats d’Eivissa
el seu vot contrari a aquesta esmena, una esmena que no
demana res extraordinari sinó que demana que es compleixi el
que ja està firmat. Estam davant d’un autèntic escàndol. He de
dir que em sorprèn l’actitud de silenci i submissió dels partits
d’esquerres que avui encara governen a Eivissa. 

Amb quines garanties vol el Govern traspassar les
competències de promoció turística dins l’any 2017 tal com
s’ha compromès si a les primeres de canvi modifica de forma
unilateral les regles del joc i els furta una part de que els
correspon? A Eivissa en concret els ha llevat 1.135.000 euros.
Quina credibilitat té el Govern a l’hora de negociar aquest
traspàs de competències?

Hem presentat també unes esmenes per dotar una partida a
compte d’aquests futurs traspassos de competències. Ahir
s’escandalitzaven perquè Podemos volia llevar 3 milions a
promoció turística, avui nosaltres deim que és necessari dotar
els consells insulars d’unes partides a compte d’aquests
traspassos. Bé és cert que sembla que els partits que donen
suport al Govern poques esperances tenen que es puguin
traspassar aquestes competències i per això segueixen entestats
a votar en contra d’aquestes esmenes. Sembla que nosaltres
confiam més en el Govern que els propis partits d’esquerres, en
fi. 

Hem fet també una esmena de 3 milions d’euros per pagar
a poc a poc els 144 milions que el Govern deu als consells
insulars en concepte de bestretes. L’any passat també la vàrem

presentar i no es va aprovar. Entenem que votar en contra
d’aquesta esmena és una nova mostra d’incoherència d’aquest
govern i dels partits que li donen suport, són incoherents ja que
l’anterior legislatura deien una cosa i ara fan precisament tot el
contrari del que deien. Fa just dos anys exigien que es
paguessin aquestes bestretes i avui, dos anys després, votaran
en contra que es paguin aquestes bestretes. Coherència made in
esquerra balear.

Sra. Consellera, li he de recordar algunes coses. Vostè va
dir a alguna pregunta que jo li vaig fer el mes de febrer que
estaven elaborant un calendari de pagament, el mes d’octubre
va dir que estaven calculant la liquidació, avui no posen cap
partida als pressuposts. La sensació que tenim és que vostè ens
pren el pèl. Els impagaments de les bestretes són un flagrant
incompliment de la seva conselleria. Onze mesos per fer una
calendari de pagament i ara ja duim tres mesos per calcular la
liquidació. Quant de temps necessita, Sra. Consellera? Pensen
pagar mai aquestes bestretes?

Certament, aquesta qüestió comença a ser una autèntica
vergonya i un greu menyspreu per als consells insulars. Ens
sembla lamentable aquesta actitud i una incoherència absoluta
dels partits d’esquerres i una submissió intolerable dels consells
insulars davant el Consolat de Mar. Però, de què ens hem
d’estranyar, Sra. Consellera, si aquest govern tampoc no
compleix amb els mandats d’aquest parlament? Aquest
parlament, per posar un exemple, va demanar el cessament del
director d’ib-salut, del Sr. Juli Fuster, i el Govern hi ha fet cas
omís. Aquest govern menysprea la voluntat d’aquest parlament.
Aquest govern menysprea aquest parlament. Aquest govern i
els seus socis han rebaixat la dignitat d’aquesta cambra i l’han
situada a nivells mai vists. 

Fins i tot, Sra. Consellera, el Govern es permet el luxe
d’incomplir les lleis que aquest parlament aprova. De fet,
aquests dies hem sabut que el Govern ha incomplert amb la
principal de les lleis, amb els pressuposts de la comunitat. Tots
recordam que es va acordar l’any passat no pujar l’1% establert
en el sou dels membres del Govern i els alts càrrecs, una
esmena que va presentar el Partit Popular i a la qual va donar
suport Podemos, quan encara era una mica valent, encara era
una mica valent. Ara hem sabut que un bon nombre d’alts
càrrecs cobraven aquesta pujada salarial contravenint el que a
la Llei de pressuposts s’havia aprovat. 

Sra. Consellera -comprenc que els membres del Govern es
posin nerviosos-, Sra. Consellera, quina credibilitat pot tenir el
que avui ens dirà?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Quina credibilitat pot tenir el que avui aprovarem?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats. 69,8
milions d’euros per a una conselleria que pot semblar poc
important, però és la clau de tot. Estan bé, però pot ser que no
bastin.

D’Hisenda depèn la funció i l’administració, depèn la gent
que gestiona i controla el fet que tota la resta funcioni, i aquesta
tasca de mediadora és complicada, per això és normal que
trobem errades. La primera gran errada que veim és que
aquesta conselleria no ha fet cap esforç perquè el Govern
rebaixi la pressió fiscal. L’any passat incrementaren un 20%
totes les taxes i pujaren els imposts i enguany, que parlen de
recuperació econòmica, ho mantenen. No només això, la seva
conselleria crea cinc taxes noves més, algunes amb les quals
podem estar d’acord, com la d’abandonament d’embarcacions,
i d’altres que fa que ens posen les mans al cap, com és haver de
pagar per entrar dins algunes coves, per molt lícit que sigui. Tot
això, entenguin-me, emmarcat dins altres dades com són que
Balears és la quarta comunitat amb més pressió fiscal o que
tenim el cànon de l’aigua o de la benzina més cara de l’Estat,
taxes que paguen tots els ciutadans per igual, sigui quin sigui el
seu nivell de renda.

Amb aquests pressuposts el pla passa, com sempre, per la
classe mitja i les vaques no es poden munyir eternament. Uns
pressuposts han de ser adequats i equilibrats amb relació a unes
despeses i serveis públics que s’han de comparar i
contextualitzar amb altres països d’Europa. Basta veure els 800
milions destinats a amortitzacions per saber que això és
insostenible. 

Dit això, faré una reflexió de per què no ens agraden les
xifres d’aquesta conselleria. No ens agrada que tot i anunciar
que es fa feina per baixar el temps mitjà de pagament als
proveïdors encara es pagui fora de termini. No ens agrada que
digui que l’ib-salut, que incrementa la mitjana en el retard del
pagament, és un cas aïllat quan és l’empresa més grossa de
l’administració pública. No ens agrada que s’elimini l’obligació
d’enviar les factures al Consell Consultiu, màxim òrgan
assessor de la comunitat que més ha censurat, precisament, l’ib-
salut per contractacions anòmales per poder pagar els
proveïdors de sanitat durant la passada legislatura. Tampoc no
ens agrada que s’oblidi de la partida per a les bestretes dels
consells insulars alAlegant que no es troba cap registre
comptable, això significa que no es pagaran les bestretes dels
consells? Diguin-ho. 

A nosaltres no ens agrada, però als seus companys de partit
que governen a Palma probablement tampoc no els agradi, que
només destinin 5 dels 30 milions d’euros per a la Llei de
capitalitat. Tampoc no ens convenç que hagin comptabilitzat
els 120 milions del conveni de carreteres per al 2017 que no
saben amb certesa si arribaran. El mateix PP de Balears ho
dubta. Així la veim, doncs, optimista. Els instam a fer-hi feina,

a no renunciar-hi, ara bé, segur que podrà tancar els comptes
amb partides que sap que encara ha de lluitar?

Per acabar, els recordaré que tenen un compromís amb la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per revisar i
augmentar els criteris del Fons de Cooperació Local, quan el
pensen complir? Com que la FELIB té els fons sanejats, els
castiguen, contradictori. 

Ja per acabar, animam a aquesta conselleria a posar les piles
al Servei d’Inspecció Tributària i al seu pla antifrau. Com
veuen, una nova font d’ingressos que permetria baixar la
pressió fiscal si el seu funcionament fos òptim. 

Passaré a parlar de les tres esmenes de globalitat que
presentàrem. Podríem haver solAlicitat corregir totes aquestes
deficiències a través d’esmenes parcials, però quan les hem
comptabilitzat ens sortia més a compte fer-ne una a la totalitat.
Tenim, però un especial interès perquè s’acabin les retallades
en el Fons de Cooperació Local o bé augmentin les ajudes a
protecció civil, com és el cas d’una esmena específica de
Porreres, on la batlessa reclama que es doti d’un cotxe i
equipament el servei del municipi. 

A les comissions ens digueren que això s’havia de presentar
a través d’unes subvencions i que es disposava d’uns 90.000
euros. Els convit que em facin una transacció i que aquests
50.000 euros siguin per incrementar aquesta partida. 

Abans d’acabar vull donar les gràcies perquè en comissió
s’ha aprovat una esmena que demanava fer un estudi per a la
modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instalAlacions, accés i exercici d’activitat de les Illes
Balears. Vull recordar en aquest debat que el mes de setembre
de l’any 2015, l’any passat, El Pi va aprovar en comissió una
proposició no de llei al respecte, amb un mandat parlamentari
que a dia d’avui encara no s’ha complert. Vista la passivitat del
Govern per posar ordre a la inseguretat jurídica generada per la
successió de lleis i excepcions en les llicències d’activitat, El Pi
agafà la iniciativa i presentar una proposició de llei que, per
motius que encara ens costa entendre, no fou presa en
consideració, s’ho havien de pensar, ens varen dir. Així doncs
ens vàrem animar a presentar una esmena perquè facin un
estudi que els serveixi per pensar com modificar una llei que
solucionaria molts de mals de caps als ajuntaments. Esperem
que després d’haver aprovat aquesta esmena, el 2017 serveixi
per qualque cosa més que per pensar-hi.

Pel que fa les esmenes dels altres grups parlamentaris,
votarem de la mateixa manera que ho férem a comissió. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern obrint una qüestió incidental. Té la
paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bon
dia a tothom. Continuant amb debat de pressuposts d’aquests
dies, fins i tot podríem dir que es fa una mica llarg comparat
amb el que passa a altres comunitats autònomes. Però bé, jo els
convid a fer una reflexió. De vegades els arbres no deixen
veure el bosc i jo crec que és necessari prendre alçada i poder
tenir una visió general del paisatge, una panoràmica. Si som
capaços de fer-ho, podrem valorar com es mereix el fet que
durant aquests dies de desembre, el Ple del Parlament de les
Illes Balears estigui debatent i aprovant el pressupost general
de la comunitat autònoma per a l’any 2017. Jo els convid a
tenir alçada de mires, deixar enrera perjudicis, rancúnies,
motivacions personals o partidistes. Sé que és difícil, però
pensin que els comptes de la comunitat autònoma són la millor
eina que podem oferir als nostres ciutadans per resoldre els
seus problemes o millorar la seva qualitat de vida.

Vostès saben perfectament de què els parl, durant les
darreres setmanes la Comissió d’Hisenda ha treballat a fons
aquest projecte de llei i s’hi han introduït algunes millores
respecte el projecte de llei que ja els vàrem presentar o que jo
vaig presentar aquí ara fa un mes. Però allò que jo els deman és
que pensin que per damunt de tot el pressupost de la comunitat
autònoma per a l’any 2017 serveix per millorar les condicions
de vida dels nostres ciutadans i de la nostra societat. Una
millora real, una millora tangible, una millora que va en la línia
del compliment dels acords pel canvi. Uns acords que suposen
un mínim comú denominador, que ens uneix a la majoria que
som en aquesta cambra i que, per tant, representa a una majoria
de tots nosaltres. La societat de les Illes Balears ens ha demanat
que treballem pel bé comú, que distribuïm millor la riquesa que
som capaços de generar i que aquesta riquesa no alimenti
prioritàriament l’economia especulativa, sinó que afavoreixi el
desenvolupament social i la igualtat d’oportunitats. I
precisament això és el que feim amb els pressuposts de l’any
2017. 

Mantenim les nostres apostes amb el retorn de serveis i
prestacions públiques perdudes, la transformació del nostre
model econòmic i apuntalam aquests dos objectius amb un pla
d’infraestructures ambiciós, que permet la tornada de polítiques
d’inversió pública racional. I això que els acab d’explicar té
molt de valor, formam part d’un grup capdavanter de
comunitats autònomes que tendran pressuposts nous dia 1 de
gener de 2017. Només Andalusia, València, Navarra i Balears
hem aconseguit aquesta fita. I jo crec que és un fet molt positiu
i parla de capacitat d’entesa que hem estat capaços d’articular.
I alguns de vostès poden venir aquí a parlar de no sé què, de
Dant, o de Petrarca, facin el que vulguin. Però allò que
realment és important és que aquests pressuposts per a l’any
2017 demostren que feim feina per a coses importants, allò que
ens fa avançar com a país. I poden entretenir-se en anècdotes,
però crec que perden el temps i aquest govern no està per
perdre el temps.

Per això no entenc com hi pot haver forces polítiques amb
experiència de govern, que quan no governen es comporten
com a veritables partits antisistema. No entenc com algunes

esmenes que ha presentat el Partit Popular suposen un fet, de
fet un torpede a la línia de flotació de Balears i no parlam
només de política, sinó que parlam de perjudicar els ciutadans.
No puc entendre com una força de govern pot arribar a ser tan
incoherent. Com és possible que les esmenes que planteja el
Partit Popular vulguin per una banda baixar impostos, baixar
ingressos, per una altra banda incrementar despeses i per una
altra banda deixar de pagar deute. Expliquin-m’ho, perquè jo
no ho veig possible això. Vostès han desquadrat el pressupost,
no presenten alternatives, i això crec que és una manera molt
irresponsable de fer política. En el debat de la totalitat, ara ja
fa un mes, ja els vaig dir que feien demagògia en algunes de les
seves demandes, simplement perquè no és possible augmentar
despesa, incrementar prestacions i baixar impostos, mentre no
es millorin els ingressos via sistema de finançament, o arribi
una condonació del deute per part de l’Estat. 

El PP ha presentat esmenes a la secció 32, la que afecta al
finançament dels consells insulars, una aportació que creix un
9% respecte de l’any passat, una aportació incondicionada i que
augmenta l’autonomia de gestió de les institucions insulars. I jo
aquí torn recordar que no és generositat del Govern, no és
generositat..., o sigui, no és fruit de la Llei de finances que va
aprovar en solitari el Partit Popular, perquè a més, si el Partit
Popular ara baixés impostos com està dient, aquestes
aportacions baixarien i això s’ha de recordar; és gràcies a la
generositat del Govern que augmenta i fa un esforç en el
pressupost de 2017 que permet augmentar el pressuposts per
als consells insulars, o les aportacions als consells insulars. 

Les esmenes que fa el Partit Popular en aquesta secció són
d’afectació i allò que jo entenc que pretén és disminuir, tutelar,
disminuir l’autonomia dels consells insulars i tutelar els
consells insulars. Per tant, al cap i a la fi no està fomentant
l’autonomia de gestió i de política dels consells insulars.
Nosaltres creim, aquest govern creu que s’ha de potenciar el
paper dels consells insulars, no necessiten cap tutela, sí que
necessiten doblers i autonomia i això és el que els donam, els
donam doblers i autonomia amb aquest increment de
finançament.

I ara vostè, Sr. Camps, es volen posar la medalla de les
bestretes i del traspàs de la promoció turística. Supòs que
parlen de les mateixes bestretes que el Partit Popular la passada
legislatura no va deixar ni en el pressupost quan governava, ni
va deixar rastre a la comptabilitat. I ara vénen aquí com a
salvadors de les bestretes dels consells. S’ha de tenir molta de
barra, molta de barra Sr. Camps! Ja els he dit que aquestes
qüestions s’estan revistant a la llum de la nova Llei de
finançament de l’any 2014, que tampoc el Partit Popular no va
deixar revisades aquestes bestretes i això és el que li dic que
feim, estam calculant en base al nou sistema de finançament,
quines són aquestes quantitats i això ho saben els consells
insulars, perquè nosaltres no jugam amb ells, sinó que ells
saben perfectament quin és aquest full de ruta que estam duent
a terme i tenim les cartes damunt la taula, sempre amb respecte
institucional.

I de promoció turística, no cal que es preocupin, la
promoció turística també la resoldrem i arribarà a Eivissa, a
Mallorca i a Formentera. I li record que algunes de les seves
esmenes no han pensat en Formentera, no han pensat en totes
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les illes. Per tant, no es preocupin, com tantes altres coses que
vostès no varen poder o no varen saber fer, nosaltres la
resoldrem, perquè nosaltres sí que demostram sentit de lleialtat
institucional cap als consells i als ajuntaments. I amb aquesta
mateixa voluntat de reforç institucional o de respecte al paper
que s’ha de tenir per a cada administració, també es troba la
previsió de l’aportació financera a l’Ajuntament de Palma, en
virtut de l’aplicació de la Llei de capitalitat, una aportació que
ja en 2016, mancomunada amb el consell insular i li record
també al Grup d’El Pi, que per primera vegada es pressuposta
després de cinc anys, que no s’havia pressupostat l’aportació a
capitalitat. A més, a part de l’aportació que fa el Govern de 5
milions, també ampliam en 500.000 euros, gràcies a una
esmena transaccionada amb el Grup de Podem.

Quant a la secció 34, la que s’encarrega de pagar el deute,
això sí que és gros i li ho he de dir sobretot al Partit Popular,
perquè ha fet un paquet d’esmenes que, per minorar la quantitat
prevista amb el deute, que sumen 105 milions d’euros. Aquí un
altre element de coherència del seu discurs, perquè vostès han
governat i quan governen no van fer això mai, al contrari.
Vostès són els que diuen que el deute és sagrat i que s’ha de
tornar. Miri com serà, com el mateix Sr. Pericay li ha dit que no
votarà cap esmena que vagi en càrrec de deute. I n’hi ha un
parell, hi ha 105 milions, ni més ni pus! Ho han dit moltes
vegades, quan els hem plantejat la condonació, vostès han dit
que els deutes s’han de pagar, però ara ens han plantejat
esmenes per no fer-ho o per disminuir la secció del deute. La
seva portaveu parlamentària, la Sra. Prohens, ens va dir que
havien de destinar els doblers de la millora del cicle econòmic
a baixar deute. I ara ens trobam amb aquestes esmenes que
lleven 105 milions d’euros, que estan destinats a amortització
i interessos. Precisament l’esmena de pagar les bestretes dels
consells insulars va en càrrec a baixar l’amortització del deute
que està compromesa.

Per tant, com quedam, Sr. Camps?, com quedam, senyors
del Partit Popular? No té cap explicació, que la seva
desesperació els du a intentar desestabilitzar aquest govern de
la manera que sigui, és igual, encara que sigui una traïció als
seus postulats. Amb la seva actitud irresponsable demostren
quin interès dispensen als ciutadans d’aquesta terra, fins i tot a
aquells que els han votat.

I amb aquesta manca de coherència també ha volgut
presentar un paquet d’esmenes a l’articulat per baixar imposts,
i baixar imposts està molt bé, però no com a mesura
demagògica, que és el que vostès fan. Baixen per baixar i
després per quadrar el nyap com que no saben d’on treure els
ingressos que ho  compensin ho treuen a la partida de deute o
de la Conselleria de Transparència i Cultura. Una vegada més
el Partit Popular es treu tots els complexos i demostra
clarament el seu tarannà, ni cultura, ni llengua ni transparència. 

(Alguns aplaudiments)

Per un costat fan esmenes per baixar imposts, però al mateix
temps ens critiquen perquè hem inflat ingressos. Al PP
certament no hi ha qui els entengui. 

Quan vàrem arribar el juliol de 2015 vàrem trobar una
comunitat autònoma malalta. El 2016 hem estabilitzat les

constants vitals i ara és el moment de trepitjar l’accelerador,
posar vitamines i revitalitzar el país impulsant totes aquelles
polítiques que són necessàries en temes socials, en canvi de
model i en inversió pública perquè el progrés que es dóna a
nivell privat en l’economia també es traslladi a tota la societat.
Per això serveixen un pressuposts públics, per això serveixen
les polítiques públiques i per això també serveix la política
tributària, per redistribuir i perquè aquesta millora arribi a tota
la societat. 

Acceleram les polítiques de formació, educació, ocupació
i innovació i aquí està el bessó del pressupost en referència al
canvi de model econòmic. Òbviament, no podem estar d’acord
a fer baixades d’imposts electorals com ha fet el Partit Popular
l’any 2015, això ha portat a Espanya a incomplir el dèficit amb
Europa, com ha passat amb l’impost de societats l’any 2016,
primer el varen baixar, després l’han hagut de pujar pel que ens
ha dit Europa. De nou el programa electoral del PP a les
eleccions generals el passat mes de juny també ens sorprenia
defensat una baixada impositiva justificada per l’enfortiment de
l’activitat econòmica i l’ocupació, i el que han fet de nou és
augmentar imposts: tabac, begudes alcohòliques, impost de
societats així com l’anunci de la creació d’un nou impost,
impost sobre begudes ensucrades. És una pràctica habitual la
del PP anunciar baixar imposts en èpoques d’eleccions
autonòmiques i estatals i fer el contrari just quan trepitgen el
Govern. 

Per tant, ens negam que a aquesta política, ens negam a
aquesta manera de fer i per això emprar el nostre instrument
que és el nostre pressupost amb la política fiscal que defensam.
Ho defensam ara, ho vàrem defensar també quan érem a
l’oposició i aquesta serà la diferència entre vosaltres i nosaltres.
Nosaltres no mentim. 

Per contra, si jo hagués de triar una sola paraula per definir
la política fiscal del Govern aquesta seria coherència.
Coherència a l’hora de defensar i establir i recuperar la
progressivitat del nostre sistema tributari. Coherència per
configurar una cistella de tributs amb l’objectiu ben marcat,
redistribució de renda i riquesa. Coherència a l’hora de
propulsar un sistema tributari just i corregir injustícies
tributàries del Govern de dreta a les nostres illes. I coherència
per definir un sistema tributari sense proclames electorals que
després no es compleixen. 

Creim en els dos principis cabdals de qualsevol sistema
tributari: principi de progressivitat i principi de redistribució de
renda i riquesa. Mentre no tenguem un sistema de finançament
com pertoca, mentre no haguem assolit el nivell de despesa
mitjana per càpita igual que la mitjana d’Espanya i mentre
quedi un sol ciutadà per rescatar en aquesta comunitat
autònoma continuarem destinant tots els nostres esforços a
palAliar el forat social, el forat social que va deixar el Partit
Popular la passada legislatura. 

Plantejar-se ara polítiques que propugnen baixada
d’imposts o una amortització de deute més elevada que la que
tenim traçada amb l’Estat sense tocar despesa social constitueix
un teorema d’impossible solució. 
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Senyors i senyores diputats, vull acabar parlant del
pressupost en la seva globalitat. Els 4.668,2 milions d’euros, el
10,1% més que en el 2016, és la dotació econòmica més
important que ha disposat mai un govern de les Illes Balears.
Som davant l’eina necessària per aprofundir en les polítiques de
llei social iniciades el juliol de 2015. Partim d’una base sòlida,
crec que ara ja queda fora tota especulació política, Balears
tancarà el 2016 amb un creixement del PIB més elevat que tot
el seu entorn, un 4%. En el 2017 també mantendrem aquest
lideratge a la zona espanyola i europea amb un 3,7%
d’augment. 

Per primera vegada en els darrers anys el deute a Balears
s’ha mantingut estable. Des de juny de 2015 a setembre de
2016 s’ha reduït d’un 30,8% del PIB a un 30,7% del PIB. Pel
que fa al dèficit cal recordar que enguany també complirem i
acabarem per sota del límit fixat, el 0,7, fixat en el darrer
Consell de Política Fiscal i Financera.

El darrer indicador que quedava per normalitzar, el període
mig de pagament a proveïdors, Sra. Sureda, li record les dades
actualitzades, en el mes de novembre s’ha situat en els 46 dies
de demora. Per tant, complim els límits marcats per la llei.
Pensam que amb les mesures que hem inclòs en el pressupost
de 2017 podrem controlar encara millor els terminis de
pagament, que hem pogut fer en el 2016. 

Aquest marc econòmic combinat amb una perspectiva
prudent de millora d’ingressos ens dóna crèdit suficient per fer
un pressupost raonable i realista, per continuar traçant un full
de ruta marcat pels acords del canvi. No es tracta només de
crear riquesa sinó de crear-la bé i de repartir millor, tenim
marge de millora per caminar cap a una societat més justa, amb
les mateixes oportunitats per a tothom. 

Continuam embarcats en la millora del nostre finançament
i en la compensació dels costos d’insularitat que ciutadans i
empreses de Balears es mereixen, i ho feim junts, però no
podem esperar els resultats de mans plegades. Un terç de la
nostra població viu al llindar de la pobresa, necessitam
solucions i ha de ser ara. 

Aquest govern és fruit de la ilAlusió colAlectiva que barreja
l’esperança per un futur millor amb la ràbia acumulada per
retrocés en drets socials i en prestacions públiques d’una
societat que va ser majoritàriament malmenada per la crisi i per
la gestió que els governs de la dreta en varen fer. Ara no
pensam recular ni una passa. Estic convençuda que el
pressupost, el projecte de llei de pressuposts generals de l’any
2017 que ara debatem, és la resposta que necessita la nostra
societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Té la paraula el Sr. Antoni Camps del Grup
Parlamentari Popular. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, el Partit
Popular seguirà reclamant la baixada d’imposts i seguirem
insistint en aquesta qüestió com a vox clamantis in deserto,
com aquella veu que clamava en el desert. És cert, però
seguirem insistint en aquesta qüestió. 

Li diré, i ho vaig dir ahir i veig que vostè o no hi era o no va
escoltar, la pujada d’imposts del Govern de Madrid és gràcies
a vostès...

(Algunes rialles)

... efect... no, no, escolti!, però no ho dic jo, ho diuen vostès
mateixos. El PSOE en un tuit del compte oficial del PSOE ho
diu i s’atribueix la pujada d’imposts al PSOE. Jo no els negaré
que sigui així, vostès ho diuen. Per tant, per tant, no ens vengui
ara a criticar una qüestió de la qual vostès són els primers
responsables.

Seguint, seguint amb les dites bíbliques, vostè deia que
s’han trobat una comunitat malalta, que ara les constants vitals
l’han duit a planta i tal. Idò mirin, nosaltres la vàrem trobar
morta la comunitat, estava completament morta i vàrem fer
precisament el miracle de Lázaro, la vàrem ressuscitar, la
vàrem ressuscitar...

(Remor de veus)

... i gràcies a açò vostè s’ha trobat una situació molt millor que
la que hi havia tot just fa cinc anys. Així és, així és la realitat. 

(Remor de veus)

Sra. Consellera, em sorprèn enormement...

LA SRA. PRESIDENTA.

Silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, perquè es queixen quan parl allà i després aquí... en fi...

(Algunes rialles)

... fan el mateix, bé, en fi. 

És curiós, és curiós perquè ahir sense cap èxit vaig intentar
saber per què reduïen 1.135.000 euros al Consell d’Eivissa en
promoció turística, ahir ningú no va dir res, cap portaveu no es
va atrevir a explicar per què fan açò. Avui la consellera ha
tengut una oportunitat de dir-ho i tampoc no ha dit res. A mi
m’agradaria saber els d’Eivissa, els d’Eivissa què opinen que
els llevin 1.135.000 euros? Algú ha dit res d’Eivissa? El
Consell d’Eivissa ha dit res? És realment sorprenent. Hi ha una
disposició addicional al text articulat que els lleva 1.135.000
euros, ara nosaltres feim una esmena per incorporar aquests
1.135.000 euros, i els partits d’esquerres la votaran en contra,
la votaran en contra. Robaran 1.135.000 euros al Consell
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Insular d’Eivissa i aquí no passa res i aquí no passa res. En fi,
en fi, coses que veim.

(Remor de veus)

Deia la consellera que érem uns irresponsables, que érem
incoherents, que feim demagògia i tal. Miri, li diré, ahir, ahir,
sense anar més enfora, ahir els vàrem salvar la promoció
turística d’aquest govern...

(Remor de veus)

...i ho vàrem fer per responsabilitat, perquè té una oposició
responsable i El Pi, Ciutadans i el Partit Popular els van salvar
la promoció turística perquè tenen oposició lleial i responsable
i no ho feim per vostès -no ho feim per vostès-, ho feim pels
ciutadans, ho feim pels ciutadans i perquè vostès s’estimen més
pactar amb la radicalitat que pactar amb la responsabilitat.
Aquesta és la qüestió, aquesta és la qüestió.

També es queixa la consellera que feim esmenes de baixa...
feim baixa a les esmenes a la secció 32, als interessos... Per
cert, vostè no hi era a l’anterior legislatura, però als interessos,
vostès feien pràcticament totes les esmenes de baixa als
interessos, en fi... Per tant, no feim res extraordinari, no feim
res que vostès no fessin a l’anterior legislatura, però en
qualsevol cas vostès ens han presentat alguna transacció a
aquestes esmenes?, perquè si tan dolentes són esmenes, si
demanam coses tan dolentes, vostès han presentat cap
transacció?, no, no, perquè no els interessa. 

No els interessa que, per exemple, es dediqui 1 milió
d’euros al transport públic a Menorca, que va a la secció 32, o
1 milió d’euros a les coves de Cala Blanca de Menorca o 1
milió d’euros també... o per exemple els 3 milions d’euros a la
residència de malalts, tot això no els interessa i no els interessa
transaccionar-ho perquè si la baixa no els va bé, idò diguin-nos
una altra baixa, no hi ha problema, ho podrien transaccionar
perfectament, però a vostès açò no els interessa.

Miri, una altra dada d’ahir, per acabar, perquè veig que el
temps se m’acaba, CAEB diu que s’està moderant el
creixement i només duen un any i mig de govern -i només duen
un any i mig de govern-, s’estan complint totes les nostres
previsions, s’estan complint...

(Remor de veus)

...totes les nostres previsions. 

Sra. Consellera, li ho vàrem dir i li ho tornam repetir,
rectifiqui, modifiqui el rumb d’aquesta nau, anam cap al
precipici. Sra. Consellera, canviï el rumb.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, crec que no és la
manera d’intentar arribar a consensos i a dialogar dir que facin
el que vulguin els partits de l’oposició, la nostra feina és dur el
control al Govern i fer aportacions, per a nosaltres aportacions
constructives que ens agrada que ens escoltin i fins i tot els
agraïm que ens donin suport en algunes ocasions, però que
moltes vegades, moltes, no compleixen.

Respecte del pagament a tercers, per què, doncs, no volen
el control del Consell Consultiu?, no tregui pit amb els
proveïdors perquè s’han posat les piles davant l’amenaça de
Montoro. Per cert, m’agradaria no veure cap notícia que torni
enrere les seves paraules pel que fa al pagament fora de termini.

Sí que és cert que per primera vegada es pressuposta la Llei
de capitalitat i que està molt bé que s’accepti aquesta esmena
de transacció amb una transacció a Podemos, però el que també
és cert és que se segueix sense complir la llei, son 30 milions
que diu la llei.

Per altra part, Sra. Consellera, crec que a part d’atacar, que
em sembla molt bé, les polítiques del Govern estatal el que
hauria de fer és asseure-s’hi i lluitar el finançament que Balears
es mereix. 

Crec que això és el que agradaria sentir als ciutadans de les
nostres illes per no veure que es van pujant els imposts.... -i no
s’enfadin-, però cada dia es van pujant els imposts i els serveis
no milloren.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera, per tancar
la qüestió. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sureda, començaré per vostè,
primer de tot en relació amb el que m’ha dit abans, que m’ha
instat a millorar el servei d’inspecció, jo una de les coses que
li puc anunciar és que a l’any 2017 un dels objectius de
l’Agència Tributària és reforçar el servei d’inspecció perquè
evidentment creim a combatre el frau com a element de justícia
tributària i social apart del pla que ja hem fet al 2016, al 2017
incrementam, milloram aquest servei, el reforçam.

Quant a la Llei d’activitats classificades que hi havia una
esmena i una proposta ja hi feim feina, altres diputats companys
seus d’El Pi coneixen que s’està treballant a modificar la llei i
seran benvingudes les vostres aportacions i quant al termini de
pagament, el pagament a proveïdors, li vull aclarir la situació.

És veritat que aquest mes de novembre ja s’ha baixat a 46
dies el pagament a proveïdors per la tasca que es va des d’ib-
salut que s’està millorant tota la gestió en tots els temes de
contractació i pagament de factures, així com també la feina
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que fan des d’Intervenció, però li vull aclarir una cosa: no
evitarem passar... o el tràmit pel Consell Consultiu. Les
modificacions que ens ha fet a la Llei de pressuposts canvien,
alteren el procediment, però no eviten ni alteren el control del
Consell Consultiu. Sí que agiliten els pagaments per no haver
de retardar el pagament als proveïdors, que no és just que els
proveïdors no cobrin a temps i evidentment tot el que sigui
evitar inserció o... bé, ingerència del Govern d’Espanya o
cohesió que ens pugui fer, des de la nostra gestió i que estigui
en les nostres mans ho farem.

Quant a la Llei de capitalitat també li he de dir que són 30
milions que estableix la llei i que amb els 5 milions que
aportam en efectiu més altres aportacions que ja estan
compromeses per altres temes, Palau de Congressos, Fons de
cooperació local, etc., s’arriba als 30 milions, més l’aportació
que fa el consell insular. Per tant, es compleix la llei, però a
més posant doblers o afegint doblers en efectiu que podrà
gastar l’Ajuntament de Palma pel que decideixi, cosa que no va
passar en la passada legislatura.

I quant al finançament, crec que sí que estam tots asseguts
o crec que feim feina tots plegats i així jo compt que en aquesta
cambra tots facem feina plegats per empènyer cap a una millora
dels sistema de finançament.

Quant al Partit Popular, Sr. Camps, sí que li he de dir que
vostès fan una oposició, i s’ha demostrat també amb les
esmenes, incoherent, irresponsable i demagògica. Baixada
d’impostos, per què?, baixada d’impostos per quedar bé davant
la ciutadania ara que no governen, perquè quan governen està
demostrat que pugen els impostos. Ho ha fet aquí en la passada
legislatura i ho estan fent ara a Madrid per molt que vulguin
donar la culpa als altres. El Partit Popular està pujant... el
Govern del Partit Popular, el que està governant en aquest
moment a Madrid, és el que està pujant impostos i així de clar
encara que no li agradi i és el mateix que va passar en la
passada legislatura, cada vegada que governen, perquè...
demagògia pura i dura.

I irresponsabilitat quant al fet que desquadra el pressupost,
a mi m’agradaria que m’explicàs com baixam els ingressos i
pujam la despesa que són les seves esmenes. Això és
irresponsabilitat. Si vostè baixa els impostos ha de dir quines
despeses vol baixar i si vostè puja les despeses ha de dir quines
altres vol baixar, si no, no està fent bé les esmenes i no està fent
bé l’oposició.

Quant al fet que vostès varen trobar... que nosaltres vàrem
trobar una comunitat autònoma malalta i vostès no sé com la
varen trobar, jo li he de dir que la comunitat autònoma es
mesura, les constants vitals es mesuren segons està la societat,
que això és el que vosaltres vàreu ignorar a la passada
legislatura en les polítiques que vàreu fer i posant els nombres
davant les persones i el forat social és el que nosaltres hem
trobat i la comunitat..., quan deim comunitat malalta és en
aquest sentit. Per això, totes les polítiques que ha posat en
marxa aquest govern, aprofitant també la millora de cicle
econòmic, també ha fet una millora de cicle pressupostari per
revertir la millora econòmica a tota la societat amb polítiques
públiques i això és millorar la redistribució de la riquesa, això
és fer avançar el creixement a la societat i tothom compartir-ho.

I això és una cosa que vostès no entenen i ja sabem, per
molt que li ho expliquem, que no ho entenen perquè l’únic que
volen fer és afavorir uns pocs i per això també la baixada
d’impostos aniria en aquest sentit. En canvi nosaltres defensam
la nostra política fiscal d’augmentar progressivitat, que el que
més té més paga o que les capes més elevades, rendes més
elevades paguin més per redistribuir en polítiques a tota la
societat.

Quant a promoció turística, que està tan obsessionat amb
aquest tema, el que nosaltres fem és fer una aturada tècnica per
repartir, per tornar distribuir o per transferir la promoció a totes
les illes i amb les seves esmenes li record que ha oblidat
Formentera, per tant, expliqui a Formentera per què no ha
pensat en ells, un cop més no pensen en tothom, típic del
consell insular.

Quant a les baixades del deute, si tan estant per pagar més
deute com estan dient tot el temps no entenc per què baixen de
deute, sigui d’interessos o sigui d’amortització. Si realment
troben és que aquesta comunitat hauria de fomentar pagar més
deute, les esmenes estan molt mal formulades.

I quant als consells insulars, nosaltres defensam que... jo li
ho repetesc, la pujada de pressupost és el que ha permès pujar
el finançament dels consells insulars.

I ja per acabar, crec que... si vostè, l’única crítica que pot
fer o l’única qüestió que pot qüestionar a aquest govern és un
error en el pagament d’unes nòmines que ja hem dit que ha
estat un error gens intencionat i que s’està corregint, si és
l’única qüestió que pot plantejar a aquest govern amb el
pressupost i amb la gestió plantejada en el 2016, crec que diu
molt o contradiu molt perquè el Govern realment està
demostrant, en tots els indicadors, que està fent bona gestió,
que està controlant el deute, que està controlat el dèficit i que
a més a més tot això ho fa controlant el període mig de
pagament, tot això ho fa rescatant totes aquestes polítiques
socials, que vostès tant van malmenar, així com també
recuperar la inversió pública i recuperar l’estat del benestar i el
progrés d’aquesta societat. 

Per tant, jo li contradic el seu final, jo dic que aquesta
comunitat autònoma i amb aquests pressuposts, està duent molt
bon rumb. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn en contra té la paraula el Sr. David Martínez del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
treballadors i treballadores de la cambra i públic present, bon
dia. Dins la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública volem
posar l’accent, a causa de la seva importància, el nostre
posicionament sobre el model global de cap on anem amb
l’aprovació dels pressuposts de l’any 2017. Ho tenim molt clar
des de Podem, per una banda millorar els ingressos per
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compensar la manca de finançament i per una altra, canviar el
model productiu i fugir del monocultiu del turisme. Com hem
dit anteriorment, creiem clau treballar aquests dos eixos
fonamentals.

Quant a la manca de finançament, trobam que els serveis
públics fonamentals, l’educació, salut, serveis socials, són les
principals polítiques que han de ser promogudes pel Govern i
que pateixen infrafinançament per al nostre model de
finançament territorial. Per una banda s’han anat
descentralitzant les competències per part de l’Estat espanyol,
sense anar acompanyades dels recursos econòmics adients per
finançar aquestes polítiques. Per una altra banda, els darrers
anys s’ha implementat a totes les administracions polítiques
l’austeritat i contenció de la despesa que no han fet sinó
agreujar més el problema. El problema de finançament que
patim a les Illes no és a causa d’un excés de despesa, sinó a
conseqüència d’una manca d’ingressos públics. Aquesta
situació en què ens trobem, és herència de l’eliminació
d’impostos a l’època de vaques grosses del cicle econòmic a
què han contribuït tant PSOE com PP.

No tenim més remei que parlar de l’article 135, quan el
Partit Socialista i el Partit Popular es varen posar d’acord i
encara ho continuen fent, en prioritzar la contenció de la
despesa. És necessari fer un canvi de model de finançament
autonòmic. Aquesta reforma no pot esperar més en el temps i
demanem als diputats del Partit Popular que parlin amb els seus
que ara governen i desbloquegin la situació. També és
necessari canviar el rumb de les polítiques neoliberals, que més
enllà de donar solucions, ha estat tot el contrari, han
incrementat les desigualtats i els problemes econòmics que
teníem a l’inici de la crisi. Aquest canvi de rumb ve donat per
desenvolupar una reforma fiscal per guanyar en recursos i
recaptació. Que pagui més el que més té.

No entenem com el PSOE ha consolidat, juntament amb el
Partit Popular, 5.000 milions d’euros en retall de pressupost per
a 2017 i no aposta pel canvi polític que permet el govern de
progrés, marge per al canvi a les Balears. Des de Balears i el
govern de progrés dels acords pel canvi, tenim l’obligació de
donar resposta als nostres compromisos amb la ciutadania. Per
això és menester desenvolupar eines que ens permetin recaptar
recursos per, al mateix temps que revertim els retalls dels
darrers anys, avancem més enllà de l’estat social.

El 2017 tindrem més de 62 milions d’euros que provenen
de l’ecotaxa, l’impost turístic sostenible. És el camí perquè la
riquesa generada es pugui redistribuir i revertir a la mal feta
mediambiental provocada pel turisme. Continuem amb les
irresponsabilitats i cinisme del Partit Popular, que segueix
insistint en la seva política de baixada d’impostos, sense
plantejar alternatives per finançar l’educació, la sanitat o la
dependència per exemple. Hem de continuar en aquesta línia
plantejant nous instruments fiscals, que ens permetin finançar
les polítiques de progrés que la ciutadania ens demana. A més,
des de Podem, mentrestant, proposem l’aplicació de nous
impostos ambientals, que serveixin per obtenir més ingressos
i que el retorn es vegi en la millora mediambiental.

Per una altra banda el segon eix que proposem com a
model, és el model de futur que volem. Necessitem redistribuir

la riquesa creada i això passa per un canvi de model econòmic
de promoció turística a recerca, desenvolupament i innovació.
Com ja es va debatre profundament ahir i no tornaré repetir.
Passa amb la promoció turística el mateix que amb l’impost de
turisme sostenible, no ha afectat l’activitat del sector i això per
què passa així? És perquè es regeixi per altres paràmetres, com
la competència d’altres destins turístics del Mediterrani. Hem
generat una marca pròpia i trobem que destinar tants de
recursos a la promoció turística només està dirigit a ampliar els
mercats i incrementar els turistes a mig i a llarg termini.
Trobem més desitjable impulsar una estratègia cap a la
diversificació productiva, per sortir del monocultiu turístic i
generar una economia que no sigui tan dependent d’un sol
sector. L’aposta per la recerca del desenvolupament i la
innovació, no és només per diversificar altres sectors, també
serveix perquè el sector turístic es pugui especialitzar en un
turisme de qualitat, especialitzat en un alt valor afegit.

Per això feim aquestes preguntes per a la reflexió. Quines
illes volem per al futur? Volem continuar el monocultiu turístic
o volem diversificació i millora d’oportunitats? Aquest canvi de
model productiu ha d’anar acompanyat irremeiablement d’una
protecció del territori, lluitar contra l’esgotament de recursos
naturals i racionalitzar la promoció turística, almenys amb els
pressuposts que estem debatent avui, hem aconseguit que no
pugi, com molt bé ha explicat la consellera. No fan falta més
doblers per a promoció turística, aquests doblers els hem de
destinar al canvi de model, a donar més oportunitats laborals i
a diversificar. La recerca, el desenvolupament i la innovació és
la nostra aposta i esperem ho sigui també del Govern. No estem
d’acord amb les esmenes presentades pel Partit Popular d’1,5
milions d’euros en aquest sentit d’inflar encara més la
promoció turística innecessària.

Hi ha poques coses amb les quals estem d’acord en aquest
parlament, però sí que n’hi ha una, incloent-hi el Partit Popular,
El Pi i Ciutadans, i és la manca de finançament. No tenim altra
opció que compensar aquesta manca de finançament amb altres
mesures, ja que no podem esperar més del Govern estatal i
menys ara que el Partit Popular i el Partit Socialista s’han posat
d’acord perquè aquesta situació continuï. El Partit Socialista ha
donat suport a nivell estatal uns pressuposts que van contra les
Balears, amb un límit de despesa del 0,6% per a les comunitats
autònomes i, per tant, està donant suport aL Partit Popular
estatal, en contra dels interessos dels balears. En resum, el
bipartidisme fa que siguin més perifèria les nostres illes.

Quant a les esmenes presentades per la resta de grups i
encara vives, volem insistir i ja ho hem dit abans, en la
incoherència del Partit Popular -ja s’ha explicat- i falta de visió
global i que ha presentat esmenes incoherents sense cap sentit.
Sembla que la proposta que presenta el Partit Popular en
matèria de despesa té bones intencions, però no està
acompanyada d’una proposa coherent als ingressos. 

Quant a l’única esmena que hem presentat Podem i que ha
estat transaccionada i aprovada en comissió, és per destinar i
ampliar els recursos de la ciutat de Palma en mig milió d’euros.
I açò és perquè l’ajuntament pugui invertir en la millora de la
gent que realment ho necessita als barris desfavorits. 

I és tot. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyors diputats. Bé,
abans d’entrar en el debat de les esmenes a la totalitat i
globalitat, vull fer dos comentaris respecte de la intervenció del
Sr. Camps. Una, trob poc afortunat que hagi retret aquesta
errada que hi va haver a una empresa pública per a l’elaboració
de les nòmines, que aplicant la pujada general es va aplicar un
1%..., per errada es va aplicar la mateixa pujada de l’1% als
càrrecs que als funcionaris. Una errada que d’altra banda ha
passat a altres bandes, per exemple a l’Ajuntament de Calvià
també ha passat, on hi havia també els regidors de tots els grups
que per error (...) aquest increment i s’ha solucionat, com s’ha
solucionat també a l’Ajuntament de Calvià. I trob poc afortunat
perquè vàrem tenir un president, el seu president l’anterior
legislatura que en contra d’una sentència i tot, volia que el seu
personal cobrés un 25% més...

(Remor de veus)

Què vull dir? No ho sé què vull dir! Interpreta-ho!

(Continua la remor de veus)

L’altra cosa...

(Continua la remor de veus)

...que he trobat desafortunada és quan parla que aquest govern
augmenta deute. Evidentment que aquest govern augmenta el
deute, i augmenta el deute perquè hi ha un objectiu de dèficit
que anam complint o que intentam complir. Perquè és que el
seu govern l’any que va tenir un millor resultat, i que va
comparèixer el Sr. Bauzá per explicar la seva bona gestió que
havia complit, doncs, va generar el doble de dèficit del que es
generarà enguany, el doble de dèficit del que es generarà
enguany, 1,23, i enguany vostè ha dit 0,6. Bé, encara no sabem
la xifra definitiva, vostè ja l’ha posada a 0,6. Idò, l’any que el
Sr. Bauzá va fer el seu millor resultat va generar el doble de
dèficit. 

En primer lloc, després d’aquest comentari, sí que vull
defensar... es tracta en teoria de defensar la totalitat i les
esmenes parcials que es mantenen. Creim que la conselleria té
un augment relativament important, però que ve determinat per
tres motius molts concrets i que creim que estan ben justificats.
Per una banda, ja ha sortit el tema de la partida de 5 milions
d’euros destinada a capitalitat, de l’Ajuntament de Palma, una
partida de lliure disposició que permetrà més inversions a
l’ajuntament i complir la Llei de capitalitat, que estic d’acord
que hi pugui haver gent que la trobi insuficient, nosaltres també
trobam que podria ser més, com en moltes altres coses, però
sobretot venim d’una situació d’anys passats on no es posava
res de lliure disposició. També vull recordar que mitjançant una
transacció, aprovada a instància de Podem i aprovada pels

grups que donen suport al Govern, s’ha incrementat un 10%
més fins als 5.500.000. 

L’altre motiu perquè s’incrementa el pressupost és un tema
més tècnic, el trasllat de les partides que fan front al lloguer de
l’edifici de Son Rossinyol a la Conselleria d’Hisenda. 
I finalment, un motiu que ha exposat la consellera, que és
l’augment important, entorn d’un 10%, de l’Agència Tributària
amb més recursos per lluitar contra el frau fiscal. Creim, per
tant, que està prou justificat aquest pressupost de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques i rebutjarem les
esmenes que s’hi han presentat a la totalitat. 

També vull fer un altre esment a un tema reiteratiu, que deia
el Sr. Camps, que insisteix a saber el tema del finançament dels
consells insulars. Jo li reiteraré també el que li deim cada
vegada, la Llei de finançament dels consells insulars és una part
de l’equació, evidentment, és una part de l’equació, però només
és una part de l’equació i només n’és una part perquè els
consells insulars no tendrien aquests increments al voltant d’un
9% fora l’altra part de l’equació, que és la política tributària
d’aquest govern. Perquè amb la seva política tributària... bé,
amb la seva no, vull dir, amb la que proposen, perquè la seva
és una altra, però amb la que proposen aquí, amb les esmenes
que han defensat, aquests augments dels recursos per als
consells insulars no hi serien. 

D’altra banda, anant més al detall de les esmenes, sorprèn,
d’altra banda, que siguin tan defensors d’aquesta llei de
finançament dels consells insulars i la vulguin pervertir amb les
seves esmenes. La volen pervertir perquè segons la Llei de
finançament dels consells insulars els que decideixen en què
invertir aquests recursos són els consells insulars i vostès volen
que no sigui així. Vostès presenten esmenes per llevar
autonomia, per llevar autonomia als consells i imposar-los,
imposar-los en què han de destinar els recursos. El seu partit el
que ha de fer si troba que els consells insulars han d’invertir en
un poble o en un altre o han d’invertir més en transport públic
o manco els que tenen les competències transferides el que ha
de fer és presentar esmenes als pressuposts dels consells
insulars, bé, vostès tenen representació als diferents consells
insulars, hi tenen representants, poden presentar mocions als
consells insulars, però el que no es pot permetre, entenem
nosaltres, és voler imposar un centralisme, imposar als consells
insulars en què han d’invertir els seus recursos. 

Ja he entrat en la nostra posició en algunes esmenes i abans
de continuar amb la... vull fer un esment també de les que
vàrem aprovar, ja se n’han incorporades dues del Partit
Popular, una d’elles era una petita variació de la descripció,
donar suport a la redacció dels plans de seguretat dels
ajuntaments, i una altra acceptada directament del Centre
d’Emergències d’Es Mercadal. 

Vàrem acceptar unes tres esmenes d’El Pi, a les quals ja
s’ha fet referència, de la Llei d’activitats, que no hi vàrem
donar suport no perquè haguéssim d’estudiar molt, no vàrem
donar suport en el seu moment a la proposició de llei perquè no
estàvem d’acord amb el que proposava la proposició de llei,
amb els canvis que es proposaven. També volia deixar això
clar.
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També vàrem transaccionar les úniques que hi havia de
Podem i ja he fet referència a la que hi havia de Ciutadans.
Respecte de les dues d’El Pi que queden creim que dins els
pressuposts ja es fa un esforç pujant la cooperació municipal
del 0,3 al 0,4. I l’altra que fa referència a l’Agrupació de
Protecció Civil de Porreres jo entenc si podíem transaccionar
que aquests 100.000 euros sigui per aquesta... que hi hagi
100.000 euros per a aquesta convocatòria, però evidentment
tenint en compte que això és una convocatòria dirigida a tots
els pobles no té molt de sentit que posem 50.000 euros a
Porreres.

Després la del Partit Popular, la gran majoria afecten la
secció 32, ja he dit que no acceptava. També hi ha esmenes que
són coses que ja es duen a terme i fins i tot ja s’han licitat en el
pressupost de 2016, com per exemple la que fa referència al
registre d’activitats.

També fer referència, que ja li vaig dir en comissió, però la
sentència de Can Saura que proposa el Partit Popular afectant
el fons de contingència no la podem acceptar perquè va en
contra de la Llei de finances. El fons de contingència no es pot
afectar, només si fos una sentència que arribàs que condemnàs
el Govern. Si una cosa la podem discutir aquí per defecte... si
una cosa és que la podem estar discutint aquí és perquè no és
imprevista. Per tant, ja per definició no podem acceptar aquesta
esmena, en tot cas hauria de ser una cosa imprevisible, com li
dic, per afectar el fons de contingència.

Per part meva crec que no m’he deixat res. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca la Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Durant aquests
passats dies quan debatíem les esmenes el PP justificava que
repetien esmenes de l’any passat perquè el Govern no els feia
cas. L’any passat estàvem sorpresos quan vàrem veure la
quantitat d’esmenes presentades que s’imputaven al deute, i
aquest any ens tornam a trobar que han tornat a repetir la
jugada, i aquí convé recordar i repetir, que el deure està sotmès
a la Llei d’estabilitat pressupostària. 

Se suposa que les esmenes són aquelles correccions sobre
els pressuposts que els grups consideren adient fer per millorar-
ho i perquè el pressupost quedi quadrat jugam llevant doblers
a una banda i posant-los a una altra. Alguns grups parlamentaris
han mirat molt d’on treien els doblers i d’altres han optat per
buidar la secció 34 i destinar-ho a projectes. Hem d’entendre
per aquestes accions que es demana obviar el pagament del
deute? 

Hem sentit com gairebé se santifica el ministre Montoro
amb l’argumentació que la Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera havia corregit els desajusts dels
ajuntaments. No deixa de ser irònic que l’emissor d’aquestes
missives sigui el principal responsable que l’administració
central no hagi complert mai el seu objectiu de dèficit públic i
d’haver portat a nombres vermells la Seguretat Social i que
precisament els receptors de les missives conformin l’únic
sector de les administracions públiques que presenten un
superàvit des del 2012 i tenguin un deute inferior al 5% de tot
el deute de les administracions públiques. Gràcies al superàvit
de les entitats locals el dèficit del conjunt del sector públic és
alguna cosa menor i el Govern estatal pot anar amb millors
nombres a les negociacions amb BrusselAles. 

En realitat Montoro està en deute amb els ajuntaments, però
salta a la vista que el seu veritable objectiu no és aconseguir la
sostenibilitat de les hisendes públiques sinó amputar i limitar
les competències de les entitats locals, perquè la grandària i
l’abast del sector públic siguin cada vegada menor i en
conseqüència major responsabilitats del negoci del sector
privat. 

Però seguim amb les esmenes i tres quarts del mateix passa
amb aquelles imputades al fons de contingència que, per
definició, existeix per fer pagament d’aquelles qüestions
inesperades. Així mateix, hi ha esmenes que condicionen la
secció 32 del pressupost, que és la que inclou els recursos que
corresponen als consells insulars per exercir amb autonomia -
amb autonomia- les seves competències pròpies. 

És a dir, el PP vol determinar en què s’han de gastar els
consells els seus recursos, vulnerant així l’Estatut d’Autonomia
i la Llei de finançament dels consells insulars. Aquí em repetiré
del que vaig dir a la comissió, als quals s’atorga l’autonomia en
la gestió dels seus interessos. La Llei de finançament dels
consells insulars deixa clara la definició dels recursos
transferits a cada illa a través d’aquesta llei com a recursos
indeterminats, o sigui, de lliure determinació per part de les
institucions insulars, article 2.1, el sistema de finançament
definitiu que regula aquesta llei té caràcter indefinit.

Sorprèn la defensa que ha fet el Sr. Camps de la Llei de
finançament perquè esmenant volen llevar aquesta autonomia
als consells, un exemple, el PP ha afectat més de 8 milions
d’euros de la secció 32 dels quals 3 milions corresponen a
Menorca. La conclusió per a mi és que el PP dubta de la
capacitat de decidir dels consells insulars per fer les inversions
que considerin. Per tant, una altra opció és que no creuen en la
seva autonomia. 

Però quins són els eixos d’aquest govern? Ens ho va
explicar la consellera Cladera i són resumidament tres:
polítiques socials, un 70% de la despesa no financera;
transformació del model econòmic, amb un increment del
7,5%; i polítiques inversores, prioritzant la dotació de noves
infraestructures de caràcter social, mediambiental i lligades al
canvi de model econòmic. Totes aquestes polítiques volen
marcar el camí transformador de la nostra comunitat, però cal
tornar a reivindicar, com feim des de l’inici de la legislatura, la
millora del nostres finançament, repte davant del qual anam de
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la mà amb la societat que també s’està mobilitzant per
reclamar-lo. 

El capítol del deute ha augmentat aquest any en un 4,7%,
però que el 60% del deute estigui en mans de l’Estat corrobora
l’infrafinançament de la nostra comunitat i les poques
inversions realitzades. 

Repetim, hem de seguir reivindicant un millor finançament
per al nostre petit país, per justícia i per equitat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Jo
tampoc no puc estar de comentar al Sr. Camps un aspecte del
que ha dit. Ja que ha parlat de Madrid i dels acords de Madrid
crec que hauria de tenir present, jo no sé si efectivament és el
Partit Socialista que li ha exigit aquesta pujada d’imposts, com
diu ell, però sí li puc dir és que l’acord d’investidura al qual
vàrem arribar amb el Partit Popular nosaltres vàrem posar com
a condició que no es pujàs ni l’IVA ni l’IRPF i la condició la
va posar Ciutadans perquè el Partit Popular tenia, en principi,
unes altres intencions.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per ventura, i li dic amb coneixement de causa...

(Remor de veus)

Dit això, no descart que fins i tot hagi pogut ser el Partit
Popular en no poder fer aquest altre augment, diguem,
impositiu qui hagi promogut realment aquests altres imposts
que finalment han estat aprovats. Per tant, des d’aquest punt de
vista les coses a vegades, com veu, són un poc més
complicades. 

Dit això, entrant ja en allò que avui ens ocupa, molt
breument perquè realment nosaltres teníem, només dúiem una
esmena a aquesta secció i en aquest moment ja no la duim
perquè va ser transaccionada en comissió, el diputat Reus ho
acaba de recordar, l’esmena feia referència a l’Escola
d’Administració Pública, l’EBAP, i consistia a reclamar un
programa específic per ampliar les accions formatives en
llengües estrangeres. L’esmena va ser transaccionada i, per tant,
això fa que avui ens trobem, com a mínim, en una situació
estranya. M’explic. 

Si consulten la pauta de seguiment que tenim aquí, veuran
que Ciutadans forma part dels grups que se suposa que han de
votar o han de manifestar-se en contra de les esmenes
presentades, així estam i així estam agrupats, supòs que és una
mecànica parlamentària. I no és així realment respecte
d’aquestes esmenes perquè nosaltres tenim la intenció de votar
a favor o d’abstenir-nos, com a molt, en moltes d’aquestes

esmenes. I això és així -insistesc- perquè la majoria ens
semblen raonables i profitoses. Només votarem en contra, com
en ocasions anteriors, d’aquelles en què els doblers s’han
manllevat dels interessos del deute, com ja és habitual en
aquest debat de pressupost. 

Per tant, si de cas després en precisaré alguna més si hi ha
qualque pregunta, si no, això és tot el que he de dir.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ara que
reformam el Reglament de la Cambra jo crec que hauríem de
posar un pseudo codi penal, perquè allò seu té delicte, Sr.
Camps, té delicte. No hi ha ni una persona en aquesta cambra,
ni una, ni tan sols vostè, que vegi coherència en el fet de
criticar pressupostar 120 milions d’euros que tenim un escrit
del Sr. Montoro i alhora aplaudir amb les orelles rescatar
autopistes de Madrid per 5.500 milions d’euros quan el mateix
Montoro havia dit que no costarien un euro. Ni una persona
d’aquí, ni vostè, ni vostè, ni vostè. Com pot criticar que
pressupostem 120 milions d’euros si hi ha un paper firmat per
Montoro? Ja li ho dic jo, és que no és de fiar, no és de fiar, Sr.
Camps, és que no és de fiar. Vostè tampoc no ho és, no, no, el
Sr. Montoro...

(Se sent una veu de fons)

... no, no, el Sr. Montoro ha demostrat que no és de fiar perquè
ha mentit i ha traït i ha robat a aquestes illes i mentre...

(Alguns aplaudiments)

... i mentre vostès no posin per davant els interessos dels
ciutadans d’aquestes illes abans del seu partit aquí no hi ha res
a pelar, aquí no hi ha res a pelar, Sr. Camps.

Miri, li recordaré què va dir el Sr. Rajoy dia 22 de
novembre, evidentment després de ser ja investit, “es imposible
cumplir el déficit, bajar los impuestos y aumentar el gasto a la
vez”, que és exactament el que demanen aquí, vostès demanen
això aquí quan el seu líder diu que això no és possible. 

Vostès en aquesta... pressupostar el conveni de carreteres ho
varen fer l’any 2015 i no diuen res dels 5.500 milions. Ho torn
a repetir, tenen cap interès amb les constructores o què? Perquè
un ja sospita, un ja sospita. 

Les esmenes, Sr. Camps, estan fetes amb els peus. Jo no sé
si les va fer vostè, però no només estan fetes amb els peus és
que ni se les ha llegides, no les controla, no les controla. Ahir
quan li vaig dir que proposàvem baixar amortització em feia
així, em feia jutipiris per darrere. Idò, escolti, la 16657 baixa 3
milions d’euros d’amortització. Si l’ha feta vostè és que no s’ha
temut, però baixa 3 milions d’euros. 
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Acaba de dir avui aquí, avui aquí acaba de dir que ni tan
sols li hem proposat una transacció a dues esmenes, de la Cova
Blanca i del transport públic de Menorca, que diu, haguessin
pogut proposar esmenes, perquè què no els va bé? És que són
d’afectació i les ha fetes vostè, són d’afectació, com vol que li
proposem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... amb què? Escolti, les transferències dels consells insulars,
les transferències dels consells insulars, article 52.2, són
incondicionades, Sr. Camps, incondicionades. Quin interès
tenen vostès, quin interès tenen vostès a intervenir els consells
insulars? Per què els volen intervenir els comptes? Diguin-ho,
per què els vol intervenir? A més, estudiï un poc de dret romà,
escolti, in claris non fit interpretatio, el que està clar no s’ha
d’interpretar, i vostè va proposar una afectació. Punt. Punt. Va
proposar una afectació, és a dir, fer finalista una transferència
incondicionada que és als consells insulars. Ja està, no hem
d’interpretar res pus. 

Ah! Ha dit fins i tot que totes les seves prediccions s’estan
acomplint, totes les seves prediccions s’estan complint, no,
vostè té futur en el PP, perquè ho ha dit sense posar-se vermell,
ja ho ha dit, és la principal virtut, poder mentir sense que se li
noti -a vostè se li nota a la legua-, però bé, té futur, té futur, té
futur.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No n’han endevinades ni una, ni una, li he llegit les actes de
l’any passat dels pressuposts, les hi he llegides. Vol que li
llegeixi les de fa un mes? Les de fa un mes, la Sra. Prohens:
“Aquests pressuposts expansius continuen incrementant el
deute, 264 milions que se sumen a la petjada motxilla que ja
supera els 8.600 milions. Si no ho fem ara, Sra. Consellera,
amb aquest increment d’ingressos, quan creu que serà el
moment oportú per començar a eixugar deute?” Per tant,
havíem d’eixugar deute amb aquests pressuposts. Jo li vaig
contestar: “M’agradarà veure les esmenes parcials que
presentin, amb la coherència que els caracteritza, sí, senyor,
siguin valents, no és aquest el seu discurs, idò siguin valents i
siguin coherents, sobretot amb el que diuen. No ho seran, ja ho
sabem, perquè això és el que passarà, no les faran i no les faran
perquè no es volen banyar a quines partides s’ha de retallar,
perquè no hi ha per retallar tant perquè tot es necessari.”

Què ha passat, Sr. Camps, què ha passat? El que jo havia
dit, no és que en tengués cap dubte, no és que en tengués... ni
la Sra. Prohens sabia això, havia de passar. Vostès no volen
amortitzar deute? Proposin les esmenes per amortitzar deute.
Sap quins són els números d’aquesta secció? No els ha comptat
tampoc, és clar, com que vostè no ha fet els deures, Sr. Camps,
no els ha fets; els números d’aquesta secció són que l’equip de
govern, o els grups que donen suport al govern, han aprovat
una esmena a Podem, una esmena a Ciutadans, una esmena a El
Pi i dues al PP, dues al PP, és el doble, el doble que a la resta.
Ara, seguim amb el discurs que no aprovam res, aquestes dues
són més que totes les que aprovaven a la legislatura passada el
Partit Popular.

Finalment, nosaltres, evidentment, no donarem cap suport
a cap esmena feta pel Partit Popular.

La d’afectació a consells insulars, jo ho torn repetir,
m’agradaria ara contestàs per quin motiu tenen interès a
intervenir els comptes dels consells insulars, per quin motiu? I
les d’afectació, li torn repetir, són d’afectació, no es
transaccionen o s’afecten o no s’afecten.

M’agradaria ens explicàs per què proposen reduir
l’amortització, amb aquesta esmena de 3 milions que li he dit,
li he recordat, li he dit el número, miri-se-la abans de contestar,
miri-se-la ara i em podrà contestar, miri-se-la ara, és per a les
transferències als consells insulars, és la mateixa de l’any
passat, és igual que l’any passat, com que les han copiades
també ha tornat reproduir l’esmena de rebaixar un impost que
no existeix.

(Remor de veus)

No, sí, sí, idò l’any que ve l’haurem de crear perquè el
puguem rebaixar, perquè no existeix l’impost sobre
hidrocarburs i vostè dos anys que demana rebaixar-lo, massa
bé.

També, evidentment, no ens agrada que llevin de cultura i
de presidència, ja sé que..., ja ho ha dit molt bé la consellera, ja
sé que vostès estan en contra de la cultura, la transparència, i
sobretot del català, i sobretot del català, el català no els va
massa bé, els surt urticària, per això volen llevar tots els fons,
de presidència també. En fi, nosaltres no hi estam d’acord, no
hi estam d’acord.

El que haurien d’haver fet, sota el meu punt de vista, i això
és una opinió personal, és fer les esmenes que, després hi
estarem d’acord o no, però el Sr. Pericay ha estat absolutament
coherent, perquè tenia el mateix discurs però no ha fet cap
esmena que llevi d’interessos, no n’ha feta cap, i és el que s’ha
de fer si es té el discurs, el que passa és que vostès...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., però nosaltres no tenim aquest discurs, i a més miri les..., Sr.
Camps, miri les esmenes que feia a l’ajuntament i veurà com no
n’hi havia cap, miri-les, digui-ho al Sr. Gijón o a la Sra.
Fernández, la Sra. Fernández venia poc perquè era consellera,
però també era regidora, miri-ho, miri-ho, miri-ho.

(Remor de veus)

Però això és la coherència, com volen que paguem? Vostès
han estat, i perdoni que els ho digui així, però és que no trob un
altre adjectiu per dir-li-ho, vostès han estat covards, han estat
covards, perquè vostès han volgut quedar bé a la foto i quedar
bé a la roda de premsa i dir nosaltres demanam per tot això,
però com que no han tengut coratge, ni coratge ni n’han sabut
treure partides de baixa que poguessin compensar aquestes
altes, han pegat d’interessos que no afecten ningú. I com que
els bancs no són de ningú i per això els rescatam amb 40.000
milions d’euros, quan no ens havien de costar un euro, doncs
miri, no passa res, no passa res, ningú no se sent al·ludit.
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En canvi, si llevam de les transferències a qualcú, tothom se
sent al·ludit, algú es pot molestar, per tant vostès, és clar, no les
lleven... els lleven d’interessos o d’allà on poden guanyar
qualque vot, per exemple el català o la cultura, que vostès...

(Remor de veus)

... transparència i cultura, presidència, -em referia de la
conselleria-, però bé, transparència clar això li crea certa
urticària i això no pot anar.

(Remor de veus)

No, no, no, Sr. Tadeo, el mateix discurs no, ...

(Remor de veus i algunes rialles)

No, no, és que li he demostrat, Sr. Tadeo, que heu repetit
les esmenes, fins i tot els errors, han repetit els errors, han
repetit els errors. S’han adonat que han repetit, que, per segona
vegada, han demanat la reducció d’un impost que no existeix?
Sr. Tadeo, ho sabia vostè, ho sabia que havien demanat reduir
l’amortització, augmentar l’amortització i ara han demanat
reduir l’amortització amb aquestes esmenes, ho sabia? Jo,
escolti, si no, si encomanen les esmenes a una persona que no
és de fiar jo no en tenc la culpa, i això no ho havia dit fins ara,
per tant, no m’he repetit, però ho sostenc, el Sr. Camps no és de
fiar amb les esmenes.

Moltes gràcies, i quasi quasi he quadrat el temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Començam el torn de rèplica,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alcover, començaré per
vostè, miri, diu, sempre li agrada trobar aquelles incoherències
dels altres i no es mira les incoherències pròpies, diu: el Sr.
Montoro no és de fiar. Però vostè votarà aquests pressuposts
que sí se’n fien del Sr. Montoro, perquè aquests pressuposts
posaran els 120 milions del protocol aquest d’intencions que
vostès van firmar. Per tant, si Montoro no és de fiar, vostè
hauria de votar en contra d’aquests pressuposts, perquè aquests
pressuposts, aquests pressuposts...

(Remor de veus)

... si no arriben aquests 120 milions d’euros que vostè ja no en
fia, suposaran 120 milions d’euros més de dèficit i 120 milions
més de deute.

(Remor de veus)

És cert, se’ns han aprovat dues esmenes, dues de les sis, és
a dir que hauria d’estar exaltat, perquè de fet de les sis que ens
han aprovat dues, una tercera part són d’aquesta secció, per tant

molt agraïts, però evidentment són esmenes petites, una de
30.000 euros, l’altra de 70.000 euros, 100.000 euros en el
conjunt, d’acord, molt bé, estam molt contents, però
evidentment el gruix de les esmenes, aquelles importants,
aquelles evidentment vostès no les han votades.

I contestaré algunes qüestions. La consellera fa el
sil·logisme simple de primer de carrera, que si abaixam imposts
abaixen els ingressos, i açò, si hi ha creixement econòmic,
moltes vegades no és així, pots abaixar imposts i en creixement
econòmic apujar fins i tot els ingressos.

(Remor de veus)

Per tant, l’important és que tinguem creixement econòmic
i malauradament CAEB ja diu que es modera el creixement
econòmic, aquesta és la vertadera qüestió, que vostès, vostès,
amb les seves polítiques comencen a disminuir aquest
creixement econòmic, i evidentment, si no tenim creixement
econòmic ja podem apujar imposts que tampoc no tindrem més
ingressos.

Diu també la consellera i diuen també altres portaveus, que
nosaltres fem esmenes per pujar despeses; no és cert, tenim el
sostre de despesa, no podem superar el sostre de despesa, no
podem superar el sostre de despesa. Per tant, les nostres
esmenes en absolut no poden augmentar aquest sostre de
despesa i per tant no augmenten despesa, açò és de sentit comú
i és de caixó.

Faré també esment del que deia el Sr. Pericay, i miri, té raó,
segurament, vostè segurament ho sap més, però jo estic
convençut que el Partit Popular no va posar massa resistència
que no pugéssim IVA ni IRPF, dubt molt que hi trobessin
massa resistència. Però, en qualsevol cas, i no ho dic jo, no ho
dic jo, ho diu el PSOE, el PSOE s’atribueix en solitari la pujada
d’imposts, per tant, perfecte!, escoltin, doncs vostre és la
responsabilitat, el Partit Popular segurament ho haguera fet
d’una altra manera...

(Remor de veus)

... segurament ho haguera fet diferent, amb vostès, Ciudadanos,
i amb el Partit Popular segurament ho haguérem fet diferent,
però evidentment necessitam els vots del PSOE, perquè, encara
que no ho creguin, no tenim majoria absoluta a Madrid,
governam amb minoria i necessitam els vots del PSOE. Ara, jo
no sé si el PSOE d’allà és el mateix PSOE d’aquí, açò sí és una
altra qüestió.

I diu la consellera, i veig que la resta de portaveus no han
dit res, el Sr. Alcover no ha dit res, no ha dit res d’aquest
1.135.000 euros que lleven a Eivissa, sembla que és un tema
tabú. Diu la consellera que hem una parada tècnica, i com que
fem una parada tècnica Eivissa que es foti, Eivissa que es foti.
És clar, aquesta és la qüestió, però, però, en qualsevol cas jo
crec que vostès haurien d’anar a Eivissa i explicar-los perquè
els lleven aquest 1.135.000 euros. I estaria bé que els diputats
d’esquerres d’Eivissa avui tinguessin un mínim de coratge i
valentia i votessin a favor de la nostra esmena. Sé que no
passarà en qualsevol cas, però seria el convenient i
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demostrarien que per sobre de la seva cadira hi ha els interessos
dels ciutadans que ells defensen.

Quant a les esmenes que afecten la secció 32 i aquelles
esmenes que afecten els interessos, jo els ho repetesc, estam
disposats a transaccionar, estam disposats a transaccionar, de
la secció 32, si vostès estan d’acord a posar 1 milió d’euros a
Ses Coves de Cala Blanca no hi ha problema a transaccionar
aquesta esmena. Si estan d’acord que dediquem 1 milió d’euros
al transport públic de Menorca, 1 milió d’euros al transport
públic d’Eivissa i 300.000 euros al transport públic de
Formentera, que no ens oblidam de Formentera, doncs estam
disposats a transaccionar.

(Remor de veus)

Si estan disposats a votar a favor d’1 milió d’euros a favor
de l’estació d’autobusos de Ciutadella, també estam disposats
a transaccionar el que faci falta. Però el problema és que vostès
no estan a favor ni de Cala Blanca, ni del transport públic de
Menorca, ni d’Eivissa, ni de Formentera, ni de l’estació
d’autobusos de Ciutadella, aquest és el vertader problema, que
vostès no estan a favor d’aquestes millores de les connectivitats
i de les millores viàries d’aquestes illes.

En qualsevol cas, i ja per acabar, deia la consellera que van
amb un bon rumb, duen un bon rumb, sí, sí, sí, tan bon rumb
que fins i tot la mateixa consellera va dir que la situació era
insostenible. Per tant,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’acabar per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant-, per tant si el bon rumb és dur-nos a una
situació insostenible, enhorabona perquè vostès hi van directes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en farem ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Doncs, començam el torn de
contrarèplica, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, el Sr.
Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, no farem ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Molt breument, des d’aquí, només
volia agrair al Sr. Pericay que ens hagi desvetllat l’agenda
d’intencions del Partit Popular a l’Estat, que era augmentar
imposts, o uns o altres, se n’ha sortit. És vera que el Sr. Camps
només cita un tuit del PSOE, que jo entenc que també de la
situació estatal també han d’intentar justificar la seva actuació
i fer veure que també condicionen la política, però el Sr.
Pericay, que es veu que està dins la cuina del que ha passat allà,
doncs ens ha donat informació de primera mà, cosa que li
agraïm.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en farem ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos,
el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No faré ús de la paraula, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Alcover té la paraula.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, jo en
faré ús de la paraula. Sr. Camps, que Montoro no és de fiar no
ho dic jo, ho demostren els seus fets, el que passa és que
nosaltres tenim un paper signat que ens transferiran 120 milions
d’euros a l’any 17, tenim un paper signat. En canvi, no s’havien
de pujar imposts, no hi havia d’haver rescat financer sense que
costàs un euro, el rescat de les autopistes tampoc i tampoc no
hi havia d’haver amnistia fiscal.

Sr. Camps, vostè defensa el Sr. Montoro, ho defensa?
Abans la vertadera qüestió, entre cometes, la vertadera qüestió
era el pagament de proveïdors, per què? Perquè era l’únic
criteri econòmic que empitjorava, és cert, empitjoràvem, ara ja
el tenim millor, ara ja no és la vertadera qüestió, ara ja és una
altra, ara la CAEB diu que es modera el creixement, no que
baixi, ni res, sinó que es modera; ara la vertadera qüestió és que
es modera el creixement econòmic.
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Sr. Camps, sempre serà la negativa, sempre serà la negativa
per al Partit Popular, ja ho sabem.

Ha dit que tenen el límit de dèficit i vostès no el
contravenen. Sr. Camps, no s’ha estudiat les esmenes, li torn
dir, no s’ha estudiat les esmenes, la 16627, per a mi era
aquesta, de 3 milions d’euros, els treu de capítol 9 i els posa a
capítol 7, això és incrementar el límit, el sostre de despesa no
financera en 3 milions d’euros, que no se n’assabenta, que no
se n’assabenta i ho repeteix, miri que li he dit aquí, les estudiï
i em contesti. Ja s’ho ha estudiat i ha dit això, s’ho ha estudiat
i ha dit això? Això no és de primer de carrera, Sr. Camps, això
és de bàsica, és d’EGB o d’ESO, és d’això.

Nosaltres no és que estiguem en contra ni a favor de la Sa
Cala Blanca ni del transport a Menorca, Sr. Camps, però ja li
he dit, li he dit en llatí, que jo em pensava vostè n’entenia de
llatí perquè n’amolla qualcun per aquí, estudia dret romà in
claris non fit interpretatio, el que està clar no s’ha
d’interpretar. Sr. Camps, aquests doblers els té el consell
insular per destinar al que vulgui, hi ha cap paraula que no
entengui del que acab de dir? Per al que vulgui, si ho vol
destinar a transport...

(Remor de veus)

... però quina... la baixa, però a afectació no hi ha baixa, Sr.
Camps, hem de començar per aquí?

(Remor de veus)

Perdoni, és que jo em pensava no haver-li d’explicar que a
afectació no hi havia alta i baixa, em pensava a aquest nivell no
hi havíem d’arribar. Però si hem de començar, perdoni, em pot
donar, Sr. President, em pot donar quinze minuts i li explicaré,
li explicaré una mica com va l’assumpte, perquè si no...

(Algunes rialles i remor de veus)

Sr. Camps, les d’afectació no tenen baixa, vostès no n’han
posada cap de baixa, les ha fetes d’afectació, tal vegada no ho
volien fer així.

(Remor de veus)

No, perquè els doblers ja...

(Se sent de fons el Sr. Camps i Casasnovas de manera
inintel·ligible)

Li va dir el Sr. Reus l’altre dia, ahir, vostès el que han de fer
és anar al consell insular i presentar una proposició no de llei,
una proposició on digui que aquest milió d’euros, o de les
transferències destinin 1 milió d’euros a transport públic, és
allà el fòrum, no és aquí, no és aquí. I per què vol intervenir els
consells insulars?

(Remor de veus9

Això tampoc no ho ha dit, com tampoc no ha explicat,
això..., ja que estam amb cites bíbliques, és el miracle del pa i
dels peixos, una partida de 77 milions d’euros d’interessos

proposen treure’n 105, 105, vagi a veure les esmenes que feia
a l’ajuntament, no n’hi havia cap d’aquestes, no n’hi havia cap.
Jo m’estudiava el pressupost i m’arriscava i posava partides de
baixa que trobàvem que podien millorar altres partides, vostès
no n’han feta ni una a això, ni una, amb el català i la
transparència i presidència, res més, amb res més.

A mi també m’agradaria agrair-li al Sr. Pericay el testimoni,
perquè és fonamental, perquè és de primera mà, és de primera
mà, ha vengut a certificar aquí una cosa que -perdoni, Sr.
Pericay, però que tots ja sabíem- i és que el Partit Popular,
després d’entrar al Govern pujaria els imposts. A mi em podran
dir de tot, però que no hagi avisat d’això, això no se’m podrà
acusar, perquè si no ho he dit cinquanta vegades és perquè ho
dit seixanta, però és igual, ho diré setanta o vuitanta. Vostè
digui’m quantes vegades el Partit Popular ha baixat els imposts,
que no sigui en els sis darrers mesos d’eleccions, i jo n’hi diré
tres per cada una que em digui vostè que just després de les
eleccions els ha pujat. Si vostè m’ho demostra, jo moderaré la
meva crítica, però mentre jo tenc raó, perquè aquí les dades
m’avalen.

I vostè és tot el contrari, Sr. Camps, vostè va amb la
mentida, amb la mentida per davant. I li torn repetir, mentre els
interessos del seu partit els anteposin als interessos dels
ciutadans d’aquestes illes no hi ha res a pelar, no hi ha res a
pelar, no anam, i evidentment, tampoc no va amb vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat núm. 7 de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca amb les seccions i entitats afins. 

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular.
Secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
esmena RGE núm. 16388. E03, Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, esmena 16409. E04, Institut Balear de
la Natura, esmena RGE núm. 16410. E10, Fons de garantia
agrària i pesquera de les Illes Balears, esmena RGE núm.
16411. E18, Serveis de millora agrària i pesquera, esmena RGE
núm. 16412. C09, Consorci recuperació de la fauna de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 16413. C10, Consorci d’aigües de
les Illes Balears, esmena RGE núm. 16414.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, esmena RGE núm. 16208.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
561A, domini públic hidràulic, protecció i control, directiva
marc de l’aigua, esmena RGE núm. 16639; al programa 562A,
abastament d’aigües, esmenes RGE núm. 16563, 16564, 16566,
16568, 16569, 16578, 16587, 16588, 16586; al programa
562B, sanejament i depuració d’aigües, esmena RGE núm.
16567, esmenes RGE núm. 16589, 16590 i 16591; al programa
571C, conservació i millora del medi natural, esmenes RGE
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núm. 16592 i 16638; al programa 571E, planificació forestal,
esmenes RGE núm. 16565 i 16589; al programa 581A,
infraestructures de regadiu, esmena RGE núm. 16583; al
programa 711A, direcció i serveis generals de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, esmena RGE núm. 16593; al programa
714B, foment del sector agrari, esmenes RGE núm. 16584 i
16585. E03, Agència Balear de l’Aigua i de Qualitat
Ambiental, esmenes RGE núm. 16628, 16629, 16630, 16641,
16696 i 16700. 

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
562A, abastament d’aigües, esmena RGE núm. 16750.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, al programa 561A, domini hidràulic,
protecció i control, directiva marc de l’aigua, esmena RGE
núm. 16177; al programa 562A, abastament d’aigües, esmena
RGE núm. 16174; al programa 562B, sanejament i depuració
d’aigües, esmenes RGE núm. 16170, 16171, 16172, 16175,
16176, 16173 i 16222; al programa 571E, planificació forestal,
esmena RGE núm. 16158 i al programa 514B, foment del
sector agrari, esmena RGE núm. 16200.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
562B, sanejament i depuració d’aigües, esmena RGE núm.
16256; al programa 571D, conservació i millora del medi
natural, esmenes RGE núm. 16257 i 16258; E03, Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, esmena RGE
núm. 16261. Secció E04, Institut Balear de la Natura, esmenes
RGE núm. 16259 i 16260. E18, Servei de Millora Agrària i
Pesquera, RGE núm. 16308, 16309 i 16331. C09, Consorci
recuperació de la fauna de les Illes Balears, esmena RGE núm.
16323.

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, bé, passam a defensar les esmenes que tenim
presentades com a Partit Popular. 

Faré una descripció de totes, un poquet encasellades en el
que són els diferents centres de cost i també si són d’addició o
són d’afectació, esperant... bé, com que no hi ha el Sr. Alcover
no em donarà lliçons, però m’hagués agradat dir-li que en
llevam alguna d’interessos, però és un poquet també per
recordar que no hauria de tornar passar el que va passar a
l’anterior legislatura i és que precisament des del seu grup se’ns
demanava constantment això, que llevàssim deute i no
pagàssim interessos, etc., per la qual cosa estic d’acord amb ell
que no és el correcte, però... no és el que es va fer aquí durant
quatre anys, però bé, si després tenc oportunitat de parlar-ne
amb ell sé cert que ens entendrem aviat sense haver d’acudir al
dret romà.

Aquestes esmenes van un poquet encaminades o es basen en
una sèrie de pilars, el primer de tot és que, gràcies a Déu, en
aquells moments -i ho hem dit un parell de vegades- hi ha més
de 1.000 milions d’euros més de pressupost que el que hi havia
a l’any 2013. Per tant, hi ha moltes més possibilitats de fer
moltes més coses. L’únic que... sí que creim també és que
l’orientació que té de cap al que són aquells serveis bàsics que
hi ha dins aquesta conselleria no hi tenen tota la dotació
pressupostària que hi hauria d’haver. Creim que... a pesar de les
discussions que hi pugui haver hagut dins el Consell de Govern
el conseller encara no en va sortir gens ben parat, havia d’haver
tret bastants més doblers perquè és necessari precisament per
als serveis bàsics d’aquesta comunitat autònoma i quan
invertim en depuració d’aigües o en proveïment d’aigües,
invertim també en promoció de tot tipus i en benestar de tota la
ciutadania.

Tenim una sèrie d’esmenes que són d’addició amb
inversions a proveïment, a Sant Lluís a Menorca, en tenim una
de 300.000 perquè tenen un problema de salinitat, en tenim
unes també a les pluvials d’Alaior, nosaltres no vàrem ser
capaços de poder-les dur a terme i com que no teníem el pla per
executar-lo, en vàrem haver de prescindir, però sempre
continuam demanant que es facin perquè sabem que són del tot
necessaris i repetesc, com que ara hi ha doblers, s’haurien de
començar a fer.

Estam dient també que hi hauria d’haver deu milions
d’euros per posar al consorci d’aigües, sabem que
estatutàriament fent una modificació dels estatuts això és
possible i això permetria que si el Govern hi posa 10 milions
d’euros els ajuntaments n’hi podrien posar 10 més i
duplicaríem les inversions en proveïment i en reparació de
xarxes d’aigües potables que és del tot necessari.

També dins el capítol d’addicions deixam dues inversions
aquí damunt perquè es puguin començar a tenir en compte i per
fer colAlaboració amb Palma, les dues vinculades a la EDAR
Palma 2, una amb una estació de bombeig i una altra amb un
colAlector general que va des del centre fins a l’estació de
l’EDAR.

Parlam també de l’addició amb inversions en depuració,
demanam i ho deixam obert, que s’afegeixin 2.400.000 euros
per una banda, per fer obres diverses dins ABAQUA, que ho
defineixin els tècnics, que tenen un bon llistat fet des de fa
bastant d’anys i que l’únic que han de fer és donar-li prioritat,
com bé sap el conseller.

També demanam una altra partida de noves inversions dins
ABAQUA i que es distribueixin també en aquest cas segons
criteris tècnics. Ens sap greu, sabem que des de l’ecotaxa o des
de la mal anomenada ecotaxa s’hi han posat uns 19 milions
d’euros, me sembla recordar, però també és ver que han baixat
les inversions 4,5 dins ABAQUA i 2 milions a recursos hídrics.
I això en una època com aquesta allà on, com dic, tenim un
pressupost molt expansiu, hauria estat molt millor no haver-hi
d’arribar.

Hi ha altres tipus d’esmenes com les esmenes d’afectació en
inversions, també en proveïment d’aigües. Estam en l’artèria
nord de subministrament d’aigua de Sant Joan-Eivissa. També
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es demana un tercer dipòsit d’aigua a Sant Joan-Eivissa. Creim
que també tot allò que són les obres d’interconnexió de les
dessaladores a l’illa d’Eivissa encara hi ha molt per fer, per
arribar a determinats nuclis que encara no s’hi arriba. Obres de
proveïment d’aigua de Sant Lluís a Menorca, com he dit. Obres
de pluvials a Alaior, també com he dit.

Tenim d’altres d’afectacions diverses, com puguin ser fins
i tot finançament de boies ecològiques a Eivissa. I tenim
afectacions d’inversió en depuració d’aigües, allà on ens
agradaria que quedessin afectades unes partides per fer una
depuradora a Portinatx i també una depuradora a Cala Vedella
a Eivissa.

Quant a manteniment de depuradores també tenim esmenes
d’afectació perquè els fangs processats a la depuradora de
Santa Eulària tenguin un procés correcte, com sé que també
s’està fent.

En tema de Direcció General d’Espais Naturals, nosaltres
demanaríem que també, ja que estam davant aquests
pressuposts que tenen molt més doblers, poseu 1 milió d’euros
més hem demanat, en neteja de boscos, en faixes, en neteja
d’espais naturals, en finques públiques, etc. Han passat
pràcticament dos anys on només s’ha parlat, s’ha parlat, però
no s’ha aconseguit fer res més que ja no es fes.

N’hi ha una altra que també ens han tombat que per
desgràcia està molt d’actualitat i que moltes vegades sent a dir
que no passa res, perquè era necessari i és la de torrents nets.
Nosaltres vàrem demanar a l’esmena 16638 afegir 1 milió
d’euros en neteja de torrents i també se’ns va dir que no, que no
podia ser. Tal vegada seria un bon moment per repensar-nos-
ho. És ver que a les desgràcies un se’n recorda de Santa
Bàrbara quan trona, però nosaltres cada any ho anam dient.

En tenim una altra d’afectació dins espais naturals, com la
construcció d’un nou dipòsit d’incendis a Eivissa, aquest tema
sempre a Eivissa és importantíssim. I també una partida per
començar a desenvolupar un Pla de prevenció forestal a
Eivissa.

En temes d’agricultura presentam un seguit d’esmenes
d’addició, per fer també increments en inversions en regadiu.
Nosaltres ho llevam de tot allò que són els temes d’estudis i
creim que hi ha 600.000 euros que es podrien posar en temes
de regadiu. 

També..., hi ha un error en el centre de cost, és a una altra,
a l’esmena 16593 no és al 15501, sinó que és el 15101.
Demanam que als agents de medi ambient, en lloc de reduir-los
de l’any passat a enguany les partides perquè tenguin uns
cotxes millors per moure’s, demanam que s’incrementi en
300.000 euros, a fi que tenguin unes eines molt més adients per
fer les seves feines.

També demanam increments en sanejament dins agricultura
i ramaderia i també demanam 500.000 euros més per fer
promoció agroalimentària. Els doblers que hi ha realment
damunt el pressupost per fer promoció alimentària són molt
minsos i no serveixen pràcticament per a res.

Quant a afectacions a ABAQUA concretament, a l’empresa
pública, demanam que quedin afectades dins les seves partides
allò que és la connexió de la dessaladora de Ciutadella al poble
amb una partida d’uns 2 milions d’euros. També que es millori
terciàriament la depuradora de Maó-Es Castell, iniciar el
projecte de xarxa en alta d’aigua a Menorca, almenys iniciar-la
que és del tot necessari. Avui en dia les dessaladores aquí a
Mallorca estan funcionant a tota per recarregar aqüífers, i això
a Menorca no és una cosa que s’hagi de descartar ni molt
manco.

Demanam també que la finca de Son Navata a Felanitx s’hi
pugui fer un centre d’interpretació ornitològica. És una finca
que està allà, que és d’ABAQUA, i que estaria bé i que es
demana per part del sector. Així com també demanam que
s’afecti una depuració terciària a la depuradora d’Alaior i
també que s’acabin de fer les obres dels pluvials del sector nord
de Ciutadella.

En definitiva el que volem deixar patent és que amb un
pressupost com el que tenim, allà on hi ha molts de doblers, ens
agradaria que s’hagués fet una aposta molt més decidida per
tenir aigües depurades, més inversions en aigües depurades i
més inversions en proveïment d’aigües. Això, conseller, a
determinats moments no ha estat possible, no ha estat possible,
però ara sí que és molt més possible. I a mi m’agradaria que
poguéssiu tenir aquests doblers i que després féssiu la gestió, la
tramitació el més ràpidament possible, per començar a fer les
feines també el més aviat possible i que no se’ns allarguin en el
temps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Hem presentat des del Grup Parlamentari El Pi una esmena a la
totalitat en aquesta conselleria, ja que consideram que la
previsió pressupostària és absolutament insuficient. És
absolutament insuficient tant en matèria d’agricultura, que en
teoria és un sector estratègic, però no veim que hi hagi una
aposta clara i decidida pressupostàriament parlant per a aquest
sector que tant ens fa omplir la boca als polítics, però després
tan poc reflex numèric té, almanco en aquests pressuposts; i
també perquè consideram que les actuacions d’aigua, que són
evidentment les més transcendents d’aquesta conselleria, també
són insuficients. No és que ens pareixin malament les
previsions, ni ens pareixi malament allò que es fa, sinó que
pensam que s’ha de fer molt més. Aquest és el problema
d’aquesta conselleria i, com vaig dir en el pressuposts de
turisme, quan estam davant uns pressuposts que en general són
molt expansius, pensam que no s’ha prioritzat adequadament
aquesta qüestió de l’aigua en els pressuposts en general, com
deia un poc el Sr. Company, dins aquest repartiment que
necessàriament s’ha de fer entre les diverses conselleries, la
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prioritat per l’aposta en medi ambient pensam que no existeix.
I, per tant, no estam d’acord en l’orientació general dels
pressuposts.

Nosaltres pensam que en temes de proveïment d’aigua es
podria fer molt més i passant per tant, ja a les esmenes en
concret, perquè nosaltres posam alguns exemples, per dir-ho de
qualque manera, algunes coses que es podrien fer i que no està
previst fer. En proveïment d’aigua per exemple, nosaltres
mantenim una lluita pel tema de la desnitrificació, que es faci
un pla de desnitrificació, que s’ajudi als municipis. Jo sé que
algunes de les coses que diré, probablement, probablement, no
vull fer de profeta, però probablement em diran per part del
conseller o per part dels portaveus dels grups que donen suport
al Govern, em diran que això no és competència del Govern,
em diran això, però bé, en aquests pressuposts s’han aprovat
unes pluvials d’Alaior, que em pareixen molt respectables, però
que els són tan aplicables aquesta qüestió, com no..., no dic que
vostè hagi estat el pare de la criatura, no dic això, però vostè té
una corresponsabilitat que s’hagi aprovat això, eh?, no, no...

(Remor de veus)

Està aclarit?, idò si està aclarit, això és la qüestió que està
aclarida, però després per a determinades coses, com que no es
volen aclarir, es diu com argument, es diu que no són
competència d’aquest govern, quan si hi hagués voluntat..., en
definitiva el que vull dir és que si hi hagués voluntat, aquest
govern podria tenir un pla per ajudar als municipis en el tema
dels nitrats de les aigües. Si hi hagués voluntat, ara se’m dirà
que no és competència i que els ajuntaments s’espavilin.
Segurament se’m dirà això i per això no s’estimarà l’esmena
presentada. 

En proveïment d’aigua també tenim una esmena presentada,
no només per a aquest pla de desnitrificacions, sinó també per
a una infraestructura hidràulica a Banyalbufar, que és un dels
municipis que més malament ho han passat amb això de la
sequera, que aquests dies pareix que ja no recordam la sequera,
però durant molts de mesos hi ha hagut sequera. I per tant, hem
de continuar fent previsions perquè en el futur és evident, és
probable malauradament que hi torni haver períodes de sequera
i, per tant, que hi hagi aquesta infraestructura hidràulica a
Banyalbufar és imprescindible, probablement també se’m dirà
que és competència de l’ajuntament, però nosaltres insistim que
si hi ha voluntat política, evidentment, el Govern s’hi pot
implicar.

El mateix amb les xarxes pluvials, nosaltres tenim dues
esmenes de xarxes pluvials, a Son Ferrer i a Illetes, mutatis
mutandis, el mateix argument, pensam que també aquí pot
haver-hi una intervenció per millorar els problemes que
existeixen en relació amb aquestes infraestructures.

En relació amb la depuració, és evident que les depuradores
necessiten moltes més millores, moltes més reformes,
ampliacions i construcció de noves, l’any passat ja en vàrem
presentar un caramull de depuradores concretes i tornam
presentar algunes depuradores que necessiten una actuació, la
de Sóller, la de Sa Pobla, la de Maria-Ariany, ... són exemples
com he dit de necessitats urgents en matèria de depuració, n’hi
ha moltes més, el Partit Popular també en té moltes en relació

amb aquestes qüestions, que aprofit per dir que donarem suport
a moltes d’elles perquè hi coincidim, el problema -ja ho he dit
al començament de la meva intervenció-, el problema és la
insuficiència dels pressuposts per fer front a totes les
necessitats que en matèria de depuració existeixen.

Torrents. Això sí que ara... ara som al moment dels torrents,
no som al moment de la sequera, som al moment dels torrents.
Nosaltres també l’any passat i enguany insistim que la dotació
pressupostària per fer net torrents -i les proves ho demostren,
malauradament- no està ben calculada i per tant tenim
inundacions, desbordaments i tenim uns torrents
insuficientment mantinguts que provoquen que no corri l’aigua
així com pertocaria. I això és una realitat. Segurament també a
aquesta esmena de torrents, d’ampliació de partida, se’ns dirà
que no, però... els problemes són evidents i els tenim tots a
l’abast.

Tenim una esmena sobre la compra d’Es Canons, la finca a
Artà, és una reivindicació de tot el municipi d’Artà, dels seus
homòlegs al municipi també i, per tant, consideram positiu dur
aquí al Parlament de les Illes Balears i als pressuposts de les
Illes Balears el que és una reivindicació de tots els grups en
aquest municipi, a veure si som coherents i deim el mateix a
Artà que aquí.

I finalment, tenim una esmena sobre un nou escorxador a
Ciutadella que ens sembla que és també una necessitat urgent
i que ja fa massa temps que no s’afronta aquesta reivindicació
del municipi menorquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara la intervenció del
Govern que obre una qüestió incidental, té la paraula el
conseller Vidal per un temps de quinze minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom, moltes gràcies, per les seves
consideracions. Avui intervenc en un debat a la totalitat, Sr.
Company, després si vol els meus companys debatran esmena
per esmena, però a mi em toca el debat a la totalitat.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Pesca és una
conselleria en què ens hem plantejat posar l’accent en tres
coses aquest any: amb més protecció, perquè hem de protegir
més el nostre territori, hi ha d’haver més superfície protegida,
hi ha d’haver més gent que cuidi el nostre territori; amb un
impuls decidit al cicle de l’aigua, és a dir, des d’on traiem
l’aigua fins que la consumim, fins que la tractam, fins que la
tornam posar a la mar, és a dir, (...) de l’aigua, i evidentment
com no podia ser d’una altra manera donar suport a les rendes
al sector pesquer i al sector agrícola.

Enguany disposam d’un instrument del qual no havíem
disposat fins ara: l’impost turístic. I evidentment aquesta
conselleria ha de ser la gestora en gran part d’aquest impost, la
gestora directament, a través de les seves empreses, a través
dels consells insulars o dels ajuntaments, en medi ambient,

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / fascicle 3 / 21 de desembre de 2016 3531

agricultura i pesca hi haurà enguany més recursos que mai, els
agradi o no.

Aquesta conselleria té un pressupost de 205 milions
d’euros, 25 més que l’any passat, és a dir, som la tercera
conselleria, per davant nosaltres evidentment educació i sanitat,
mostra clara del compromís d’aquest govern pel medi ambient,
l’agricultura i la pesca amb un caràcter clarament inversor,
dedicarem 147 milions d’euros a inversió.

Com deia, també tenim tot un sector instrumental amb una
forta potència on es demostra l’aposta per l’aigua, ABAQUA
incrementa el seu pressupost en un 20%. Entre empreses
públiques i conselleria aquest conseller disposarà l’any que ve
per fer front a les necessitats del medi ambient, l’agricultura i
la pesca de 308 milions d’euros amb un pressupost consolidat.

Si em permeten, aniré repassant un poc per àrees, la
Secretaria General té un pressupost de 14 milions i per què hi
faig referència aquí?, per la feina que farem allà, reduïm la
despesa corrent per poder fer més coses, els agents de medi
ambient tendran més mitjans, per primera vegada l’any que ve
disposaran d’una embarcació per poder fer la seva tasca,
seguim renovant la flota de vehicles, seguim posant-los mitjans
tècnics perquè puguin realitzar la seva feina. Som conscients de
les debilitats, però evidentment cada dia hi feim feina i
milloram.

També des de la Secretaria General milloram en
transparència, la Comissió Balear de Medi Ambient ha canviat
molt, ara és oberta, tothom hi pot assistir, tothom pot veure què
s’hi fa, però amb la inversió que farem en sistemes informàtics
tothom podrà consultar, saber tots els informes i saber que es
diu. La Comissió Balear de Medi Ambient mai no tornarà ser
un òrgan gris i poc transparent.

Com deia, el segon eix més clau d’aquesta conselleria és
l’impuls al cicle natural de l’aigua i ho farem en la Direcció
General de Recursos Hídrics i per això hi dedicam més del
50% del nostre pressupost, 119 milions d’euros, un 58%, per
ser exactes, en polítiques d’aigua.

És un esforç significatiu i evidentment farem en abastament
d’aigua, a les connexions de les dessaladores, mantenint les
dessaladores funcionant, fent un canvi de política, ara que plou
no ens oblidarem de les dessaladores, continuarem fent feina,
fent feina en les interconnexions d’Eivissa, de Menorca,
evidentment assumim tots aquests costos que es derivaran
d’aquesta política i de les actuacions que se’n derivin de
l’impost turístic, que va ser un consens de tota aquesta cambra
que l’impost turístic posàs com a prioritat l’eix de l’aigua.

En sanejament i depuració hi farem molts d’esforços, feim
un canvi de gestió, posam 4,6 milions d’euros més a
manteniment d’allò que tenim, la gent té molta “inaugurera”,
però el manteniment és una cosa que no és tan agraïda, posar
màquines, cuidar el dia a dia, perquè aquelles depuradores
funcionin i per això posam més doblers. A vegades no cal fer
coses noves, sinó conservar el que tenim i que el que tenim
funcioni bé.

Iniciarem també depuradores noves, la de Porreres, la seva
batllessa d’El Pi estarà ben contenta, per fi, la de Camp de Mar,
la d’Andratx, (...) els ajuntaments d’Alcúdia a fer la d’Alcúdia,
la de Sant Llorenç. Per tant, es faran noves instalAlacions a
través del cànon.

I la protecció i el control del nostre domini públic hidràulic,
farem un nou pla hidrològic evidentment, amb un pla de
sequera com no podia ser d’altra manera, no ho deixarem fer,
no ho deixarem en un racó, a un armari ara, seguirem fent feina
en el pla de sequera i enguany, ja que parlam de torrents, el
pressupost és de 3.800.000 euros, el 2015 el pressupost en
obres i manteniment de torrents era 1 milió i mig, el darrer
pressupost que va fer el Partit Popular; el segon pressupost que
va fer aquest conseller eren 3.200.0000, i el pressupost per a
l’any que ve 3.800.000, hem doblat la tasca en torrents, és a dir,
pocs comentaris... 

I a vegades me’n record en aquesta bancada les befes que
hem varen fer quan vàrem aprovar en ple moment de sequera
el pla d’inundacions, moltes brometes i moltes rialles, però
vegin que la feina s’ha de fer quan no plou, s’ha de fer quan
hem d’estar preparats i hem de ser previsors, però vostès,
plouen dues gotes i s’obliden de la política de l’aigua.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat,
evidentment té uns dels reptes més importants, fer compatible
l’ús públic amb la conservació, ha estat un repte aquest estiu
que hem d’afrontar i per això hi posam més recursos, per què
hi posam més recursos?, tendrà 29 milions d’euros, 3 més que
l’any passat, per què?, per a més protecció. Incrementarem la
superfície protegida. Entre tots esper que aprovem la llei d’Es
Trenc, ampliarem i els puc anunciar que estam revisant totes les
zones d’especial protecció per a les aus perquè les ampliarem,
ampliarem la superfície. 

Per què més diners a conservació?, per a més protecció,
perquè volem protegir les nostres espècies amenaçades, el
nostre endemisme, el virot, la sargantana, la lluita contra les
espècies invasores que mai no s’havia dut a terme d’aquesta
manera i, evidentment, la posidònia. Hi ha hagut un consens pel
qual la posidònia està en l’agenda política, hi haurà diners, amb
les aprovacions de les esmenes que ha fet Gent per Formentera,
el que tenia previst la conselleria i l’aportació de Podem per fer
més controls damunt posidònia.

Per què més doblers a biodiversitat?, per a més protecció,
per cuidar dels nostres boscos, i com els cuidarem?, millorant
els mitjans d’extinció d’incendis, creant l’helipista nord, fa
anys que ha hauria d’estar construïda, renovació progressiva de
camions, materials, vehicles, camions forestals i també
cuidarem dels nostres boscos lluitant contra les plagues. Per
primera vegada farem feina en el banyarriquer, un gran oblidat,
mai no s’hi havia fet feina fins ara, ara tindrem partida i podrem
cuidar millor els nostres boscos.

Però més protecció sense gent no és possible i per això hi
ha una partida a l’IBANAT d’1.300.000, 1.300.000 que es
convertiran en informadors, en naturalistes, en vigilants, en
gent que cada dia cuidarà dels nostres espais naturals protegits,
en gent que farà feina per cuidar el major patrimoni que tenim:
el nostre patrimoni natural.
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I també queda clar el compromís d’aquest govern a les Illes,
el Govern balear que moltes vegades s’ha oblidat i per primera
vegada la Reserva de la Biosfera de Menorca compta amb un
suport clar i decidit, amb una partida pressupostària signada i
amb un compromís clar i net, de fer feina junts amb el Consell
de Menorca.

La Direcció General d’Educació Ambiental té un pressupost
de 4,1 milions d’euros i continuarà fent feina en tres eixos
importants: la qualitat ambiental i sostenibilitat, la neteja del
nostre litoral. Aquesta comunitat autònoma és pionera en tenir
un servei de neteja del litoral de l’arribada de plàstics i, per
tant, es veu incrementada la partida perquè hem fet bona feina,
però continuarem fent feina perquè és un dels impactes
ambientals més greus al que podem afectar, certificacions
ambientals, agenda local 21, ... Però evidentment també
recuperam projectes en gestió de residus, projectes abandonats,
com l’abocador de Can Set, que ja ningú no se’n recordava, o
recuperar les subvencions perquè els ajuntaments puguin fer
deixalleries, puguin fer instalAlacions per a residus perillosos.
I evidentment som solidaris amb el Consell de Formentera, ja
que l’Estat no assumeix la tasca que ha de fer, des del Govern
se subvenciona el transport de residus, cosa que li tocaria a
l’Estat espanyol.

Però també recuperarem les campanyes dels sistemes
integrats de gestió, uns recursos que no s’aprofitaven i que ens
permetran poder arribar a la ciutadania amb més informació
damunt la reutilització, el reciclatge i la reducció. L’educació
ambiental és un eix clau a la nostra política, ho demostram amb
petites inversions que multipliquen els seus efectes, amb
entitats que han pogut fer tot un programa de divulgació de la
sequera, l’any que ve ho farem en termes de biodiversitat. Els
ecocentres que estaven marginats, anant a les escoles, perquè
evidentment l’educació ambiental és l’eina que empram i
emprarem per tenir més protecció.

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia té un
pressupost de 37,5 milions, amb un objectiu clar, que les rendes
dels nostres pagesos millorin, perquè el que volem és que els
nostres pagesos puguin viure millor, puguin viure dignament
amb la seva tasca. I com ho farem? Evidentment amb el suport
del PDR. Aquest govern ha posat tots els recursos necessaris
per poder tirar el PDR endavant, el Pla de Desenvolupament
Rural, 150 milions d’euros en aquest període, on el Govern hi
posa el 54%. Hem dotat les partides per poder fer la
incorporació de joves, la modernització, fomentar la
transformació per tenir un valor més afegit, formació dels
nostres pagesos, suport a la comercialització. Evidentment això
és importantíssim per millorar la renda dels nostres pagesos.

Identificar els nostres productes. És clau que la gent quan
pugui consumir, identifiqui quins són els nostres productes,
perquè així els triaran, perquè són bons, perquè són de qualitat.
I per això donarem suport a les denominacions d’origen, a les
denominacions geogràfiques protegides. Estam fent iniciatives
com la porcella mallorquina, el suport a la venda directa o el
suport als lactis. És important millorar la comercialització dels
nostres productes, perquè així millorarem les rendes, garantint
les infraestructures bàsiques, com els escorxadors, la
modernització dels escorxadors. Hi ha una línia concreta
d’ajudes per modernitzar tots els escorxadors, que l’any que ve

s’enfocarà especialment a l’illa de Menorca. I evidentment
també el manteniment i posada en funcionament de les
instalAlacions de regadius amb aigües depurades. Ampliarem la
zona d’Inca, posarem en marxa la de Formentera i ampliarem
altres bandes com Montuïri també.

Tenim actuacions que de vegades no són tan visibles, com
la de la sanitat animal i vegetal. Tenim reptes per endavant,
l’arribada de la (...) fa que ens posem alerta, que estiguem
conscients que això és important perquè sinó el sector hi pot
perdre. I evidentment en investigació estarem al costat de
l’IRFAP, per estudiar les nostres varietats locals, el que ens fa
ser diferents davant altres competidors. Estar al seu costant
investigant, amb becaris, amb el FOGAIBA, amb ajudes, o
començarà ara la colAlaboració amb la Universitat, creant (...),
institut d’investigacions en temes agraris. I en plans, en plans
concrets com pugui ser el suport a l’agricultura ecològica, les
ajudes a replantació, el suport al camp en el cas de Sa Pobla. I
evidentment anirem fent feina, sempre feina amb aquest
objectiu clar, l’increment de renda dels nostres pagesos.

Però també hem de pensar amb la mar, que de vegades és
la gran oblidada, els nostres pescadors, el nostre sector que han
de fer una pesca sostenible, una pesca que generi uns ingressos
i unes rendes perquè els pescadors puguin viure bé, respectant
el nostre medi ambient. Per això tenim un pressupost de 2,5
milions d’euros, pujant mig milió.

Amb el sector pesquer hem aconseguit grans acords, hem
fet la Reserva de la Dragonera, hem modificat el funcionament
de la Reserva de Llevant. Hem pactat aturades, hem pactat tot
allò que és el turisme-pesca, que genera ingressos alternatius i
això els servirà i enguany ha de ser l’any del turisme-pesca. Per
tant, volem destacar que estam millorant la comercialització,
estam millorant els nostres estocs i hem de fer feina que amb
menor esforç pesquer, tenir majors ingressos.

Però quan deia més protecció, que era l’objectiu de la
conselleria, també més protecció a la mar. I aquí esper comptar
amb el seu suport, senyors diputats. Els arribarà des del Govern
una iniciativa legislativa, perquè a les Corts espanyoles declarin
el Mediterrani lliure de prospeccions. Esper que totes les
manifestacions, els compromisos signats pels partits polítics, es
vegin reflectits després en aquesta cambra. I evidentment també
continuarem protegint el nostre mar, amb el Pla de vigilància
de les reserves marines.

Com deia, aquest pressupost és un pressupost que té tres
objectius clars: més protecció, impuls del cicle integral de
l’aigua i evidentment millorar les rendes dels nostres pagesos.
205 milions d’euros que es dediquen a Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, però que a més incorporen tot allò que
genera una ocupació, generant llocs de feina, generant activitat,
generant benestar, generant paisatge, però que entre tots tal
vegada millorarem les condicions dels ciutadans de les Illes
Balears. I aquí esper trobar el seu suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé vostè també
ens ha tornat dir quatre coses que ja ens havia repetit i algunes
són ben certes. És a dir, que la seva conselleria és la tercera en
pes d’aquest govern, ho és, però és que ho ha estat des de fa
estona, no és d’ara, no és una cosa nova. I vostè ens continua
venint aquí a vendre coses com si les hagués fet vostè. I és una
de les coses que a mi em molesta, perquè que s’apunti allò que
és seu em pareix bé, però que sembli que vostè ens ha inventat
la pólvora és allò que em molesta. Acaba de dir fa un moment
que no vàrem fer res amb el banyarriquer, que vostè ha
començat a fer coses amb el banyarriquer. Pressupost de 2015,
533G01, si el voleu apuntar el cercareu, compte 6400, ja fèiem
feina amb el banyarriquer des de fa molts d’anys, és aquí, és
que no heu vist ni als vostres pressuposts. Bé, aquest li vaig
deixar jo fet...

(Remor de veus)

No, aquest, el de 2015 el vos vaig deixar ja fet. El problema
és que només ho feis vós. Vàreu venir i vàreu haver d’amollar
el mac a la comissió, perquè el vostre gerent de FOGAIBA us
va enganar, dient que éreu l’únic que havíeu fermat tot el PDR.
Les línies del PDR, les importants que heu tornat dir avui aquí,
les línies les vàrem fermar per cinc anys, perquè era el que ens
permetia la normativa, per primera vegada nosaltres a Consell
de Govern. I vós erre que erre que no i vàreu haver d’acabar i
està en el Diari de Sessions dient, “és ver, té raó el Sr.
Company”.

El que vàreu fer vosaltres amb la consellera -i jo li ho
agraesc- és acabar de fermar després perquè ja havien passat
dos anys, tot el PDR. Però els cinc primers estaven fermats. Per
tant, em sap greu que continueu dient que no i que no i per què
no ho heu de reconèixer? I a mi no em sap gens de greu que
vagin bé les coses, tot el contrari i vós veniu aquí sempre a fer
el mateix discurs, “maldament us sàpiga greu ...”. No, és que
això és una qüestió d’habilitat, conseller, no en mostreu pus, a
nosaltres no ens sap greu que vagin malament les coses. El Sr.
Melià li ho ha dit, nosaltres el que volem és que tengueu més
doblers i jo que he estat assegut aquí en som conscient que en
necessitau més, de doblers. I per molt que n’hi poseu, tal
vegada possiblement encara no seran suficients, però posau-los-
hi. I l’altre que heu d’aconseguir després és tramitar bé les
coses i fer-les aviat. És a dir, no comenceu a fer els torrents
nets el novembre, començau a tramitar els papers ja, perquè en
el juliol puguin començar-se a fer nets els torrents, que és un
dels problemes que també tenim.

Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a fer, algunes amb
pressupost que nosaltres..., almanco el que jo voldria és que
s’executessin. Per què us dic això? Per exemple l’any 2016
teníeu aigua depurada 886.000 euros per fer basses d’ampliació
d’infraestructures de regadiu. No els heu gastat, ni un! I ara n’hi
posau 944.000 més. Una altra cosa, conseller, el Sr. Melià i jo
estam fent el debat de totalitat i globalitat, perquè no ens queda

més remei que fer-lo així, està establert així. No sé si és que ho
dominau, a vós no us toca, però a nosaltres sí, ho dic perquè
tenim deu minuts i després vendran els vostres companys per
fer els altres deu minuts de les esmenes. Per tant, hi ha coses
que són les que em molesten i després, jo no aprofundiré molt,
conseller, però en els temes dels pagesos, en els temes del
PDR, la nostra execució deixa molt a desitjar i vull ser suau
perquè ve Nadal.

Els pagesos no estan gens contents amb les gestions que
estau fent dins aquesta conselleria, pagau malament i tard, i
això ells ho saben, ho comenten, no és una cosa que hagi de dir
jo, i em sap greu haver-ho de dir jo, perquè us vaig precedir,
però aquí jo també us demanaria que faceu un acte de
pensament i a aquest sector que es troba tan, tan malmenat,
almenys per qüestions de tramitació, que no el faceu patir tant
com el feu patir.

Moltes gràcies i bon Nadal.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Breument, perquè el conseller, és
clar, ha vengut aquí amb el seu discurs i no ha servit de res el
que li hem contat perquè, evidentment, ell ens ha explicat el
que ens volia explicar abans de les nostres intervencions, jo ho
puc entendre, però és així, ens hagués agradat que hagués entrat
a les propostes que nosaltres li formulam, perquè és clar, si no,
vostè, serveix de poc, tot el que vostè ens ha contat ja ens ho
havia dit en comissió, quan va presentar els pressuposts, quan
ha presentat el programa de la seva conselleria, per tant, bé,
està molt bé, però per molt que ho reiteri aquest no era el debat
d’avui, al nostre modest entendre, el debat d’avui era el de
totalitat i el de globalitat i analitzar les propostes que es fan per
part de l’oposició, i, evidentment, defensar els seus pressuposts,
en allò que considera que estan ben orientats.

És clar, vostè em diu, per exemple, jo li dic, són
absolutament insuficients en matèria de depuració d’aigües. I
vostè em diu: no, però farem noves depuradores i farem més
manteniment i farem noves depuradores, això és el vostè ens ha
explicat, no? I jo ja li vaig dir en comissió que em sembla molt
bé que facin més manteniment, és absolutament imprescindible,
estic d’acord amb la reflexió que vostè fa respecte d’això, però
també és imprescindible fer noves depuradores. I és clar, vostè
em diu: farem les d’Alcúdia i Sant Llorenç; i bé, farem... les fan
els ajuntaments i les paguen els ajuntaments. Vostès amb trenta
anys aniran... o, és igual, en un termini llarg, ja no li dic si
són... no ho sé, en un termini relativament llarg vostès les
aniran pagant, però realment qui fa les depuradores són els
ajuntaments respectius, no són vostès, i vostè ens ho explica
com si fos un gran mèrit seu. Bé, al final han hagut d’avançar
els doblers i preocupar-se i lluitar-ho perquè fos una realitat,
perquè si no continuarien estant on estaven.
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I jo li he dit, no dubt de les bones intencions que vostè té,
de fer-ne més de depuradores i d’ampliar-ne més de
depuradores i de ser conscient de la necessitat de depuració, si
és que el problema és que els pressuposts són absolutament
insuficients per contestar i fer front a les necessitats que tenim
plantejades. Però bé, nosaltres li posam aquí unes prioritats i
almanco ens agradaria que ens digués què pensa fer de la
depuradora de Sóller, què pensa fer de la depuradora de Sa
Pobla, què pensa fer de la depuradora de Maria i Ariany,
almanco que ens contesti mínimament les propostes que
nosaltres li fem.

Torrents, bé, vostè diu que ha doblat els pressuposts del Sr.
Company, em sembla molt bé, però a mi això, com pot suposar,
això ens passa sovint amb les intervencions dels consellers,
només contesten al Partit Popular, o el seu gran argument és el
malament que ho feia el Partit Popular o la insuficiència del
pressupost del Partit Popular, que a nosaltres si el Partit
Popular ho feia malament, la veritat, ens deixa prou indiferents
en relació amb les nostres esmenes, no ens serveix com a
contestació a les nostres esmenes que el Partit Popular ho fes
més malament o hi posàs manco doblers.

Vostè creu que són suficients els doblers que té en torrents?
Perquè, és clar, jo, després de la seva intervenció he de creure
que el que ens diu és que considera que està ben dotada aquesta
partida. Voldria que aclarís, ara que hi ha hagut inundacions, si
troba que si li basten els doblers per a torrents, que aquesta és
la pregunta, no si el Partit Popular en va posar molts pocs, el
Partit Popular ja ha passat i ja ha estat degudament castigat pels
electors. Per tant, aquí el que hem de debatre és si els doblers
que vostès tenen pressupostat per a torrents són suficients o no.

I el mateix li dic dels pagesos, perquè és clar, vostè diu: no,
i això ho repeteix, jo ho entenc, tots els polítics tenim consignes
i tots els partits tenim consignes, però vostè té una consigna que
diu: fem feina perquè els pagesos i els pescadors millorin la
seva renda, la seva consigna. Han millorat la seva renda en un
any i mig de gestió? Aquesta és la pregunta que jo em faig:
milloraran la seva renda amb els seus pressuposts? Aquesta és
la pregunta que ens hem de fer, i la resposta crec que tendeix
més a la negativitat que a la positivitat. Per tant, més enllà del
seu eslògan, que respect molt, el que em deman és si amb els
seus pressuposts milloraran les seves rendes, i la meva resposta
és que no, i voldria que em donàs arguments per canviar
d’opinió. I els arguments no són que amb el Partit Popular la
seva renda encara estava pitjor, etc., perquè aquesta és la
contesta típica que em fan vostès i que a mi, la veritat, no em
serveix per a res.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Contestació del Govern per part
del Sr. Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Melià, començaré pel darrer, si em permet, a la
intervenció he explicat com, he intentat explicar com

millorarem les rendes: he dit que el PDR era clau, identificant
els nostres productes, investigant, donant suport a la sanitat
vegetal i animal, crec que he intentat explicar com fem (...) En
el cas dels pescadors, li puc dir que sí, amb menor esforç l’any
passat han pujat la renda perquè el peix va pujar de preu, un
exemple concret.

Si volem, però, poden anar al tema dels torrents, també un
exemple concret, són dades; evidentment que els recursos...,
tenim una xarxa de mil quilòmetres de torrents, en fem 60, 70
de nets, fem obres i evidentment tots els recursos, sempre que
es poguessin abocar a aquesta causa, molt millor seria, el que
hem posat és un fet objectiu: el 2015, 1,5 milions, en el
pressupost del 2017, 3.800.000, és un fet objectiu de quantitats
destinades a neteja de torrents.

Si em permeten, entraré a les esmenes que, a diferència de
la majoria que el Partit Popular ha optat per atacar el deute,
m’haurà d’explicar què els han fet els pescadors, la Direcció
General de Pesca ja sé que vostès la varen suprimir, però totes
les esmenes que duen doblers a altres llocs, que no són de
deute, la majoria surten de pesca, del seguiment, de donar
suport, de comercialització, no entenc què els han fet a vostès
el sector pesquer. Sr. Company, els grups l’estan desbaratant i
no fa molt de cas.

A més a més, vostès han incidit que no hi havia prou
recursos. Si no tenia prou recursos per fer foment de
l’agricultura, com és que el Partit Popular presenta retirar
600.000 euros al foment de l’agricultura. Vostè diu que el
FOGAIBA no té doblers necessaris, com és que li volen retirar
doblers al FOGAIBA? Entengui que sorprèn la seva actitud.

O altres esmenes més divertides, Son Navata, vostè va
treure el pagès que s’encarregava d’aquella finca, la va
abandonar durant quatre anys i ara nosaltres l’hem feta neta,
l’hem tancada, la recuperam i ara vostè se’n recorda de Son
Navata. O de les famoses pluvials d’Alaior, les famoses
pluvials, també molt divertit, sí, Sr. Company, vostè té un deute
amb Alaior, té un deute, i per això ens ho du amb una esmena
el deute; crec que és..., vostè va enganyar la seva batlessa,
vostè va enganar el poble d’Alaior, eren uns recursos que hi
havia a un conveni que venia de l’Estat, amb un finançament,
per tant no demani explicacions a aquest conseller del que va
fer vostè.

(Alguns aplaudiments)

I, Sr. Melià, les pluvials no són competència ni nostra, això
li he dit, vostè ho ha anticipat que ho diria, ni per a Alaior, ni
per a Calvià, ni per a Esporles que és el meu poble,
evidentment farem feina amb les nostres competències.

(Remor de veus)

A més a més, també m’ha sorprès una esmena del Partit
Popular en el tema d’infraestructures, sí estam compromesos a
connectar les dessaladores a Eivissa, que és el compromís que
aquest conseller, la paraula que va donar, a diferència d’altres
la llicència ja està entregada a Santa Eulària per fer la
connexió, li poden demanar, i les obres de connexió amb Roca
Llisa ja han començat, però la connexió, la que va de Sant
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Josep a Sant Joan, la fa l’Estat, per tant no sé per què em
demanen a mi posar-me més doblers per a unes obres que fa
l’Estat. Sr. Company, ja entenc perquè les interconnexions a
Eivissa no varen acabar mai bé si evidentment es pensaven que
les feien vostès i no l’Estat.

A més a més, també n’hi ha hagut de més divertides i li he
de dir que he estat a punt d’acceptar-ne una, sí, he estat a punt
d’acceptar-ne una que em feia molta il·lusió amb la qual estava
totalment d’acord, el Pla forestal d’Eivissa, l’únic és que ja el
tenim fet, em sap greu, ja el tenim fet, el tenim resolt, el
novembre, i em sap greu, els volia aprovar aquesta esmena,
perquè trob que és tan necessari que ja ho he fet; és a dir, em
sap greu, no gastaré doblers en una cosa que ja he fet, perquè,
evidentment, això seria tudar els recursos públics.

(Remor de veus)

I m’encanta també que ara, després de molts anys el que han
de mirar és l’execució del cànon de sanejament, han de mirar
que fem, i EMAYA sí que rep els doblers, jo, vostès no sé quin
conflicte tenien amb EMAYA, però a EMAYA li arriben els
doblers per poder fer les obres (...) de la mar per poder tirar
endavant projectes.

I evidentment, depuradores, dessaladores, si els criteris no
haguessin passat per davant els tècnics de vegades (...) segons
quins espectacles. Per tant, no aprovarem esmenes amb noms
i cognoms, perquè creiem en la planificació que hem fet des de
la Direcció General de Recursos Hídrics i des d’ABAQUA.

Sr. Melià, amb la desnitrificació a mi no em trobarà al seu
costat, un aqüífer sobreexplotat no el vull continuar
sobreexplotant, hem de cercar alternatives, i zones que són aquí
emprant desnitrificadores, poden tenir connexió a aigua
dessalada de qualitat i sense haver de continuar incrementant
l’impacte.

Amb la depuradora de Sa Pobla li deman col·laboració a El
Pi, estic a l’espera del SOAP, li hem demanat ja a l’ajuntament
que l’expropiï i evidentment aquí sí que coincidim tècnics i
polítics que la depuradora de Sa Pobla és una prioritat.

Evidentment, ja li he dit que les competències municipals...,
som municipalista, Sr. Melià, i jo els respect molt, el que ha de
fer un ajuntament ho ha de fer un ajuntament, el que ha de fer
aquest govern ho fa aquest govern.

Per tant, crec que són uns pressuposts, com deia, que
incrementen més protecció, que impulsen el cicle de l’aigua i
que ajudaran a incrementar les rendes dels nostres pagesos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia, senyores diputades,
senyors diputats i a tots els presents aquí a la cambra. Bé, sí que
hem de tenir molt present i des de Podem sí que així ho tenim
present, que ampliar infraestructures, infraestructures diríem
que són autopistes, ampliacions de ports, més dessaladores o
noves depuradores per a urbanitzacions, ens pot dur molts més
inconvenients que avantatges i que aquestes tenen un impacte
que va molt més enllà d’acomodar, amb una aparent comoditat,
una quantitat cada vegada més gran de turistes a la nostra illa.
Podríem ampliar fins i tot fins on ens pareixi i ens podríem
creure que així ja no tenim límit a la capacitat de càrrega del
nostre territori.

Podríem enquitranar Es Trenc i la Serra de Tramuntana per
a les Illes sempre seran finites. Senyores i senyors diputats, les
nostres illes sí que són petites, i si tenguéssim unes
instal·lacions enormes i totalment sobredimensionades per a la
població resident podríem acollir una quantitat infinita de
turistes, però ens estarem equivocant i equivocant molt
seriosament, per molt que augmentem les infraestructures, el
nostre territori ja està seriosament superat. La capacitat de
càrrega de la nostra illa se supera any rera any amb l’arribada
cada cop major de turistes, i això crea un impacte seriós en el
nostre medi ambient, en els nostres recursos naturals, recursos
escassos, com ara l’aigua, que repercuteix de forma directa en
els que residim aquí a les Illes Balears.

I si la terra està plena, la mar també està plena, les nostres
pedreres de posidònia es troben en retrocés des de fa anys i
cada vegada disminueixen amb més rapidesa. Com ho podem
fer per canviar aquesta tendència? Idò, ampliant ports, per
exemple, no ho aconseguirem; fomentant el turisme de iots
tampoc, i no sols la posidònia, tot el medi marí confrontant es
veuria alterat d’aquesta forma. I no ens creguem que les nostres
illes són prou grosses o que alguns centenars de milers més de
vaixells no ens afectarien, i és clar que afecten i afecten
seriosament, hem superat el límit de la resiliència del nostre
medi ambient marí fa anys, cada vaixell, cada amarrament, cada
àncora mal tirada sobre les praderies, pel control descontrol
desmesurat que patim per la massificació turística i el negoci
del turisme dalt poder adquisitiu que avui en dia és tan poc
respectuós amb el nostre medi mari, per això cal posar mesures
fermes.

Podem, nosaltres, no volem un turisme de segona, tercera
o quat... de dues, tres o quatre estrelles, volem un turisme amb
drets laborals, volem un turisme que respecti el medi ambient.

Ara tenim una mancança de mitjans que controlin els
fondeigs del nostre litoral, per aquest motiu vàrem fer l’esmena
per posar més mitjans a les Pitiüses per al control de fondeigs.
Però això sí, a l’espera que la conselleria es posi les piles d’una
vegada amb el Decret de posidònia, perquè es controlin d’una
vegada per totes els fondeigs a totes les illes, que ara mateix es
destrueix un dels nostres tresors de la mar Mediterrània.

I volem donar les gràcies també a Sílvia Tur, de Gent per
Formentera, per suportar i complementar la nostra esmena amb
la seva.
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Si aquest govern ha de marcar una línia de crear noves
figures de parcs naturals, el principal i primordial és recuperar
també les que tenim ara, però no només dotar-los de personal
suficient, sinó també dotar-los d’un finançament suficient per
als corresponents plans d’ús i gestió. També cal actuar ara,
abans que aquest estiu de nou ens tornin sonar les alarmes, com
ens ha passat aquest estiu passat, com per exemple l’incendi de
Sa Canova, que aquest agost sí que ha posat de manifest, una
vegada més, la necessitat de planificar, ordenar i gestionar
adequadament els espais naturals com aquest i que aquest... I
aquesta legislatura sí que ha de ser el moment que anem cap
aquesta línia.

Hem de ser clars i tenim clar que venim d’unes polítiques
nefastes del Partit Popular, amb la figura dels parcs naturals
que els van limitar econòmicament i en personal i que s’ha
notat amb la deixadesa que pateixen ara mateix els nostres
parcs naturals. A Mallorca es va fulminar la gestió dels espais
protegits, se’ls va suprimir el seguiment biològic del conjunt de
parcs i de reserves i, a més, va afectar un altre personal
administratiu, informadors i de manteniment.

El parc de la Serra de Tramuntana de l’equip de sis tècnics,
que eren responsables del major espai protegit de les Illes, va
quedar reduït a una única persona, inviable per a la gestió de tot
un parc natural; així com l’acomiadament dels tres únics
naturalistes de la xarxa d’espais protegits de les nostres illes,
que, per tant deixar els parcs de les illes sense seguiment
biològic, i cal dir que el seguiment biològic és imprescindible
per al control de la gestió dels espais protegits i, per això, els
parcs i reserves han anat fins ara a la deriva.

També es van limitar les funcions dels directors dels parcs
naturals, amb (...) de l’empresa Espai de Natura Balear per
l’IBANAT on quedà tot centralitzat a ciutat, on queda minvada
la capacitat de direcció i dels mitjans humans, tant per la
capacitat de reacció i de cessió de la necessitat de gestió diària
a Mallorca.

Aquestes línies de gestió no són un bon exemple, per tant sí
que ens alegra que la Conselleria de Medi Ambient aposti per
tornar recuperar el personal de l’IBANAT, però ja li dic,
recuperar el personal ens alegra, però també el finançament, és
el més important.

També he de dir que sí, que també s’ha d’aplicar la llei i les
nostres illes no han de ser una barra lliure (...) dels que tenen
més poder adquisitiu que es pensen que tot és seu i que
converteixen els nostres parcs naturals en beach clubs privats,
com hem vist aquí l’estiu passat, i creiem que és l’hora de dir
prou i posar seny i mesures a aquests comportaments.

Canviant de tema, i acostant-nos a les nostres esmenes, sí
que hem de dir que després de 23 anys d’aquell 8 d’octubre del
1993, sense fer res possiblement per a la Reserva de la Biosfera
de Menorca, ens alegra que s’hagi augmentat la partida i volem
i demanam el que correspon per a Menorca, com tenen diverses
reserves de la biosfera, dotar-les de contingut.

També a Menorca es dota (...) responsable per al
funcionament del Cercle de recuperació de la fauna de
Menorca, entitat que s’encarrega de gestionar el GOB Menorca

i que, amb aquest augment, sí que esperam que el permeti
abastir-se de medicaments, veterinaris i recursos bàsics.

També tenim una esmena viva, que és la depuradora del
Castell de Maó a Menorca, la 16750/16, hem de dir que des de
Podem apostam per la reutilització de l’aigua depuradora i
aprofitar-la al màxim, sabem els problemes de nitrats que
pateix l’illa de Menorca i que també, per la sequera que patim,
és important la recuperació dels aqüífers, per això demanam
una millora de la depuradora per a la reutilització de l’aigua i,
com no, (...) clau, però també tenim clar que el primer de tot
són quines demandes reals hi ha per esbrinar tant la quantitat
com la qualitat de l’aigua que es reutilitzaria, per a continuació
fer el projecte que doni la solució a aquestes demandes de
manera realista i amb la tecnologia adient que tenim avui en dia
en depuració i tractament d’aigües, i, com no, que ajudi a la
pal·liació del canvi climàtic.

Per tant, esperam el suport de la resta de grups
parlamentaris, i també vull esmentar que també a comissió es
va aprovar una esmena per a més personal per tramitar
expedients de residus, per evitar la congestió que pateix aquesta
àrea i que pugui funcionar aquesta àrea amb més fluïdesa,
aquest 2017, on es durà a terme la llei de residus.

I per part meva, res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, pel Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta, señores y señoras diputados. Sr.
Conseller Vidal. Ciudadanos interviene en este debate de
presupuestos de la Conselleria de Medio Ambiente para
defender las enmiendas presentadas y que no han sido
aceptadas en comisión, son diez enmiendas que pretender
gestionar mejor los recursos priorizando que las partidas tengan
un reflejo en mejoras reales para los ciudadanos y el medio
ambiente, mejoras reales para el ciclo del agua con medidas
preventivas, mejoras reales para la limpieza de bosques y
torrentes y mejoras reales para el sector primario.

Sinceramente, Sr. Vidal, parece que todo lo que le ha
podido ocurrir le ha ocurrido, sequía en verano e inundaciones
en invierno. Uno se pregunta si debe ser la Ley de Murphy,
pero sinceramente yo creo que no, yo creo que es una ley más
creíble y evidente que es la ley de causa-efecto: si el conseller
no limpia los torrentes hay inundaciones, si el conseller no
pone medidas preventivas...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... no tenemos agua potable cuando no llueve. Sr. Conseller,
estamos en un clima mediterráneo y creo que...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor! 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... eso ya tenemos que tenerlo en cuenta. 

Por lo tanto, la primera enmienda, la 16256, es una
enmienda de casi 6 millones de euros para el refuerzo del
Fondo de cooperación local con el objetivo de mejorar el
alcantarillado de los municipios, arreglar las fugas de agua y
ayudar a los propietarios a cambiar los contadores de agua
individuales que plantea la normativa para un uso eficiente del
recurso.

Queremos agradecer el apoyo a nuestra enmienda en el
texto del articulado de aumentar este fondo de cooperación
local del 0,3 al 0,4% en el presupuesto de la comunidad. Esto
dará un pequeño respiro a los ayuntamientos para abordar esas
obras. Aún así, desde Ciudadanos proponemos un aumento
considerable de esta partida consciente de que los municipios
son muchos y todos tienen que abordar obras muy costosas. 

La partida ha sido sacada de inversiones a estudios, que en
este presupuesto tiene unos 12 millones de euros. Desde
Ciudadanos creemos que los estudios que hoy por hoy están
finalizados y que delatan los problemas comentados necesitan
ahora de la ejecución de sus conclusiones porque si no, ¿para
qué sirven los estudios, Sr. Conseller?

A continuación tenemos una enmienda para ABAQUA de
una cantidad de 3 millones de euros para el tratamiento
terciario en todas las depuradoras que vierten sus aguas a los
torrentes. También a este respecto agradecer al Govern y a los
grupos del Parlamento el apoyo en sesión plenaria a introducir
en el Plan Hidrológico de Baleares una iniciativa de
Ciudadanos, para que esta medida de tener el tratamiento
terciario en todas las depuradoras que vierten sus aguas en
zonas sensibles. Con esta enmienda queremos priorizar que
estas zonas sensibles en principio sean los cauces de torrente. 

A continuación tenemos una serie de enmiendas, que suman
1 millón de euros, destinadas a mejorar los equipos de
prevención y lucha contra los incendios con una dotación de
500.000 euros. También una dotación de 500.000 euros para la
reforestación, limpieza y vigilancia de los bosques, en especial
en Menorca, que es Reserva de la Biosfera y candidata a
Patrimonio de la Humanidad, y en la Sierra de Tramuntana.

Tenemos otra enmienda, la enmienda 16323, que es una
afectación al COFIB, el Consorcio para la Recuperación de la
Fauna de las Islas Baleares, es una partida de 25.000 euros para
posibilitar el traslado de las cabras de Es Vedrà de una manera
civilizada, ya lo dijimos en comisión. Le recuerdo que hay una
ley de protección animal. Nosotros nos preguntamos si es que
hay que torear las cabras para poder protegerlas, entonces
espero que al menos Podemos apoye nuestra propuesta.

También tenemos otra enmienda, dos enmiendas de
afectación al FOGAIBA. La primera es de 1 millón de euros
para la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de las

explotaciones agrarias excluidas de los planes de desarrollo
rural de las Baleares, así como para posibilitar la recuperación
de los antiguos cultivos del olivar. Esta enmienda es una
petición del sector. También tenemos una segunda enmienda,
que es una partida de 500.000 euros también para FOGAIBA,
para una línea de ayudas al sector primario con la finalidad de
uso y fomento de las nuevas tecnologías en la gestión y
explotación de las empresas agropecuarias y pesqueras. Con
esta enmienda pretendemos incentivar a los jóvenes
agricultores a la creación de nuevas empresas con visión de
futuro y autosuficientes. De la misma manera atraer a jóvenes
pescadores que quieran renovar la tecnología de los barcos
pesqueros e invertir en diversificar las empresas para hacerlas
más productivas.

Ya acabando, tenemos una enmienda, la 16308, de
afectación a la empresa SEMILLA, y es una enmienda hecha a
conciencia para esta empresa pública que a nuestro entender
está infrautilizada en base a todo lo que podría aportar en
cuanto a la planificación de políticas agrarias sostenibles e
innovadoras, por las competencias y funciones que tiene según
la propia ley de presupuestos. Queremos que esta empresa sea
el referente para el estudio agrícola de las zonas de cultivo con
el objetivo de potenciar las comunidades de regantes y
coordinarse con ABAQUA para la redacción de proyectos y
ejecución de las infraestructuras necesarias para la reutilización
de las aguas regeneradas para uso agrario con aportación de
capital por ambos entes. 

Y ya por último, no me queda más tiempo, comentar que en
cuanto a las enmiendas del resto de los grupos apoyaremos
todas aquellas que son infraestructura hidráulica ya que
ABAQUA no nos quiere dar información acerca de ese plan
director que dice que tiene sobre infraestructura hidráulica, ya
lo dije en comisión. Por lo tanto, seremos todos los grupos con
nuestras propuestas que hagamos el Plan de infraestructura.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. El primer que volia fer en nom del
meu grup parlamentari és donar el condol al Sr. Antoni Camps
per l’abandó del vaixell del Partit Popular d’un dels seus
referents, el Sr. Aznar...

(Algunes rialles)

... i esper sincerament que vostè no sigui tan coherent com ell
sobretot quan parlam de matèria d’imposts, i és un debat molt
present en aquests pressuposts, i no abandoni també aquest
vaixell perquè crec que, malgrat tot, l’enyoraríem en aquest
parlament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Venim d’on venim, d’una legislatura que en la matèria que
ens ocupa, que és el medi ambient, va reduir, per no dir que va
fer retrocedir, almanco una dècada les polítiques ambientals
que s’havien instaurat al llarg de la història en aquesta terra, i
venim també d’una legislatura que fa un any i mig que va
començar i que es va trobar amb unes urgències que el Govern
dels acords pel canvi va prioritzar i que constituïen justament
a revertir els efectes de les retallades especialment en matèria
social, recuperant personal docent, recuperant personal sanitari,
instaurant mesures de xoc com la renda social i altres qüestions. 

En aquest segon any, en aquest segon pressupost de pacte
és per al nostre grup, i jo pens que ho és per al conjunt del
Govern, és l’any, serà l’any el 2017 de la dignificació de les
polítiques ambientals. Amb això no vull caure tampoc en
l’autobombo perquè som conscients també que ens queda molt
de camí a recórrer, perquè desmuntar allò públic és fàcil, tornar
a armar un bon aparell públic que estigui a l’alçada de les
necessitats socials i en aquest cas ambientals és més costós i
més lent. Serà l’any, el 2017, i així es reflecteix en aquest
pressupost, de la recuperació del personal d’espais naturals i de
la protecció d’espais; de l’aposta per un recurs, tan escàs com
menyspreat pel Partit Popular, com és l’aigua; de convertir, en
coherència amb l’objectiu de l’impost de turisme sostenible,
part del fons recaptats en projectes concrets, i de conservar, i
miri que resulta que els conservadors se suposa que són uns
altres, de revertir el desmantellament també de les polítiques de
conservació tant d’espècies com d’espais. Una cosa que, per
cert ja que és objecte d’algunes de les esmenes del Partit
Popular, té molt a veure amb els estudis. Ho dic per aquella
obsessió que tenen alguns pels estudis i que també va
verbalitzar fa unes setmanes o uns mesos en aquesta bancada de
la dreta una insigne diputada amb aquella frase memorable que
estava orgullosa de saber fer formatge abans que saber llegir o
escriure, cosa que explica aquesta obsessió contra els estudis
del Partit Popular. 

També són uns pressuposts que s’orienten en matèria
agrària i pesquera a assegurar la rendibilitat de les explotacions,
sense caure en la utilització gairebé patrimonial del sector al
que estam acostumats per part d’alguns. 

Anem a les esmenes del Partit Popular. Què hi puc dir? Vull
dir, el Sr. Company ho sap, li he dit en alguna ocasió, jo trob
que és millor cacic que gestor, encara que darrerament ens té
malavesats, no?, per allò que, com que se suposa que vol
promocionar, ha suavitzat prou el seu estil, però no deixa de
sorprendre que tot allò que va deixar de mantenir i d’invertir,
especialment en infraestructures com les dessaladores i les
depuradores, perquè parla que “no com que aquí pujam 20
milions d’euros...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Presidenta, perdoni, és que m’acaba d’insultar, jo li
demanaria... 

(Remor de veus)

...m’acaba d’insultar dient-me cacic, i crec que s’ha passat
tres pobles. Ja sé que és el llenguatge normal del Sr. Abril, però

aquesta mala educació crec que no l’hauríem de permetre aquí.
No ho sé, eh?

Li don l’oportunitat, si ho vol retirar, si té educació
suficient, per favor...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No deixa...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Per favor, Sr. Abril, per favor, eh?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No deixa de ser una paradoxa...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Una paradoxa, una paradoxa, mal educat.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, ja ha quedat clar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, no deixa de tenir gràcia que s’acusi aquest govern i el
conseller Vidal que com que puja 1.000 d’euros el pressupost,
idò s’haurien de fer més coses i es posen a esmenar com a
bojos com si... a mi també m’agradaria saber bé, quan
governava el Partit Popular i el Sr. Company manejava aquest
departament, quan li retallaven el seu pressupost, què és el que
defensava tant defensor que es declara d’alguns sectors.

Quan es plantegen esmenes per intentar revertir el
desmantellament en matèria d’espais naturals que es va fer, de
recuperar el personal necessari que es va acomiadar de manera
improcedent i que és aquest govern i aquest pressupost de 2017
que ho restituirà, que ara es defensin esmenes en aquest sentit,
té la mateixa credibilitat que té vostè, Sr. Company, com a
alternativa al Sr. Bauzá, perquè li vull recordar que vostè va ser
un dels seus consellers supervivents i que fins i tot... supòs que
també té a veure amb aquest canvi d’estil, ni tant sols ha arribat
a ser vostè, sinó que va ser la seva dona la que va haver de fer
de trol per enfrontar-se amb el Sr. Bauzá ara que tant en
reneguen, no?

Són unes esmenes, permeti’m que li ho digui, que el
retraten, Sr. Company, perquè vostè està inhabilitat per parlar
de sequera quan es va carregar de l’article 193 a l’article 200
del Pla hidrològic de les Illes Balears que ara el Govern de les
Illes Balears vol mirar d’arreglar; quan es va carregar tots els
protocols de sequera deixant el nou govern sense eines per
poder establir mesures de força, mesures dràstiques com les
que s’haurien de prendre en un any com el que hem viscut en
matèria hídrica, o l’altre, que crec que d’alguna manera li ha
recordat també el conseller, que en quatre anys de bon gestor
no sàpiga que la neteja de torrents no és l’IBANAT que l’ha de
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fer, només la puc entendre des d’allò que... a vostè li agrada o
que arribàs a bravejar que una guarda d’ovelles, en referència
a la qüestió que ens ocupa, fes més feina que els forestals de
l’IBANAT o de la conselleria, cosa que no és de rebut. O que
no sàpiga, com també se li ha recordat des d’aquí, que les
interconnexions en les dessaladores i en les depuradores és
Madrid qui les hauria de fer, de planificar i de pagar, i això no
vol dir... vull dir, si vostè el que vol és fer punts a Madrid per
ser president del PP convenci els seus i que ens paguin alguna
cosa perquè a més és la seva obligació.

I sí, Sr. Company, queda vostè prou retratat amb aquestes
esmenes que, per acabar de rematar -també se li ha recordat- no
parlarem dels pescadors, però no sé si vostè ha informat el
sector que planteja també una retallada en les subvencions
agràries, concretament al programa de foment del sector agrari
que vostè planteja destinar-lo a inversions al reguiu.

Supòs que intueixen, per tant, quin és el sentit del vot del
nostre grup en relació amb les esmenes del Partit Popular.

Sobre les esmenes d’El Pi, permeti’m que els digui, amb
afecte, que són bàsicament esmenes per tenir contents els seus
pobles, diguem, on governen i on tenen xarxa, on fins i tot
plantegen, i també s’ha reiterat aquesta qüestió des d’aquí,
qüestions com el tema dels pluvials que no són ni tan sols
competència del Govern, sinó justament dels ajuntaments. Hi
ha algunes esmenes més de fons com la proposta de comprar la
finca d’Es Canons a càrrec, suposam, de l’impost de turisme
sostenible que trobam que no és prioritari, no que no sigui
prioritari preservar espais com els que representa la finca d’Es
Canons, però aquí se suposa que els liberals d’aquesta sala
hauria de ser més El Pi en relació amb MÉS, no?

El que plantejam és que no és tant substancial la qüestió, la
titularitat de la propietat, sinó en tot cas garantir la preservació
d’aquests espais mitjançant acords entre els poders públics i els
actors privats.

Respecte de Ciutadans, ens ha quedat molt clar que els
agraden molt les regles de tres i per aquella regla de tres, com
que volen doblers per a mitjans aeris d’extinció d’incendis
retallam 2 milions d’euros de gestió forestal. És clar, no sé com
apagarem els incendis des de terra amb aquesta regla de tres,
però d’alguna manera el conjunt de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, reflecteixen un poc aquesta
mateixa regla de tres en cadascuna d’elles.

Finalment, respecte a l’esmena 16750 de Podem, que es
manté viva, els volíem plantejar una transacció, no
modificaríem la quantia de la partida d’1,9 milions d’euros que
feia referència a la depuració terciària Maó-Es Castell, però sí
que els plantejaríem que l’objecte de la partida s’ampliàs a
manteniment de les depuradores a Menorca per a la
reutilització de l’aigua.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Font del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia de nou, com a illes que
som amb un territori finit la Conselleria de Medi Ambient
adquireix una especial importància i més tenint en compte que
hem passat una sequera molt dura, que ha deixat ben clar que
estam obligats a fer un ús més eficient d’aquest recurs.

Les línies bàsiques dels pressuposts d’aquesta conselleria
són quatre: recuperació del capital humà, sense el qual no
podem millorar la vigilància i la preservació dels nostres
espais; com he dit abans la sequera viscuda durant aquest 2016
obliga aquesta conselleria a donar un impuls al cicle integral de
l’aigua, per açò la Direcció General de Recursos Hídrics puja
un 21%, significant el 57% del total del pressupost; tercer punt,
aconseguir major rendibilitat del sector primari, i quart punt, el
capítol d’inversions amb un total de 147 milions d’euros.

També a les esmenes d’aquesta conselleria hem trobat que
treuen 32,8 milions de la secció 34, així com 4,7 milions per als
pluvials de diferents pobles, pluvials que -com ja s’ha repetit
aquí sobradament- són competència dels ajuntaments. 

Aquí voldria ampliar una miqueta el que ha explicat el
conseller Vidal sobre el tema d’Alaior i sobretot fer una
pregunta, és a dir, el 2006 hi ha el primer projecte dels pluvials
d’Alaior, el 2010 s’inicia la tramitació, el 2011 surt a licitació
sense resoldre el concurs, el 2013 el Consell d’Administració
d’ABAQUA desisteix del projecte i el 2014 el Sr. Biel
Company subscriu amb el ministeri la modificació del conveni
signat nou anys abans per dur aquests doblers a Campos. La
meva pregunta és: per què vàrem seguir pagant la servitud de
pas a vuit propietaris afectats un cop que havien pres la decisió
de no fer aquestes obres?

També cal recordar que el passat mes de maig vàrem
aprovar a la Comissió de Medi Ambient la Proposició no de llei
6754/16 en la qual instàvem a la CAIB a incloure aquest
projecte als propers convenis amb el Ministeri de Medi
Ambient, no ens oblidam d’aquests pluvials, però s’haurà de fer
així com toca.

També s’han presentat per valor de 51,1 milions d’euros
esmenes per a dessaladores i sanejament, les instalAlacions
hidràuliques necessiten manteniment, qüestió abandonada
anteriorment, per açò aquest any seran prioritat el bon
manteniment d’aquestes instalAlacions i les connexions en alta
d’aquestes dessaladores.

Ens alegrem també de la dotació econòmica que es farà per
primera vegada, senyors, a Menorca Reserva de la Biosfera.
Cal recordar que la nostra illa va ser declarada Reserva de la
Biosfera l’any 1993 i, com acab de dir, serà la primera
aportació d’un govern d’aquesta comunitat. Ser Reserva de la
Biosfera no és només un títol, hem de ser exemple de
sostenibilitat, de canviar les maneres de fer i més en un moment
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com l’actual, on no ens queda més temps per lluitar contra el
canvi climàtic. 

I és motiu d’alegria, però també s’ha de dir que fins i tot la
UNESCO a través d’un informe ha destacat la poca implicació
del Govern de les nostres illes. Esperem que a partir d’ara sigui
normal comptar amb la participació del Govern.

També és important tenir cura del nostre sector primari, bé
sigui del camp, pel que ens aporta, per al manteniment del
nostre paisatge, o bé del sector pesquer, amb la protecció de les
reserves marines, així com el foment de la pesca sostenible.

Jo només volia fer un comentari sobre les esmenes de
Ciudadanos, però el senyor que m’ha precedit, ja ha deixat ben
clara la nostra sorpresa i que no entenem com s’han fet. En
conjunt, tenim uns pressuposts amb una visió clara del que es
vol fer, amb una mirada evident a la recuperació del capital
humà, de les inversions, del manteniment del territori i la
millora del cicle de l’aigua.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia diputades, diputats i a tots els membres que som
aquí. Sr. Vidal, el primer que li he de dir..., bé vostè sap que jo
generalment som un poc crítica amb la seva conselleria, però
crec que sempre amb una crítica respectuosa i constructiva, per
tant, el primer que he de dir és que trob que vostè té un
pressupost insuficient, tot i que evidentment ja hem constatat
que ha incrementat cadascuna de les seves àrees de treball i
això és positiu, però en global, tot i ser el tercer pressupost, si
no vaig errada, més important del Govern de les Illes Balears,
per seccions segueix sent insuficient.

Sabem que millorarà la situació pel que fa a la contractació
d’efectius d’IBANAT i en aquest sentit ens congratulam que
vostès finalment hagin decidit prioritzar aquest tema de cara al
2017, perquè evidentment és una qüestió indispensable sense
la qual difícilment pot fer un bon control dels espais protegits,
perquè evidentment necessita persones sobre el territori per fer
aquesta feina. I ens congratulam també que la feina que han fet
tant des de Gent per Formentera, com PSOE..., en aquest cas
per part meva, però també des de MÉS per Menorca, en la
presentació d’una proposició no de llei, hagi ajudat
conjuntament amb les demandes dels propis treballadors
d’IBANAT, que vostès hagin apostat decididament per
incrementar la partida de contractació de personal d’IBANAT.

Però clar, això és insuficient i és insuficient perquè, sobretot
en l’àmbit d’espais protegits, trobam que no tendrà prou
personal, ni prou estructura de recursos humans, per poder fer
front a la gran feina que té per tirar endavant un gran nombre
de plans de gestió d’espais naturals protegits amb figura de

Xarxa Natura 2000, tendrà dificultats per fer seguiment dels
expedients sancionadors, per poder-los executar, per poder-los
informar i per poder-los evacuar i tendrà dificultats per poder
fer créixer la seva conselleria en matèria de tot allò que té
planificat dins els acords pel canvi. Per tant, en aquest sentit
evidentment no ens podem congratular.

Però dit això, sí que vull posar en valor totes les feines, crec
que molt positives, que s’han assolit al llarg de 2016 per part de
la seva conselleria, algunes d’elles s’han executat ja, altres
estan en vies d’execució. I per tant, creim que és important
posar en valor aquesta feina. D’una banda ha aconseguit
encaminar i executar els projectes hidràulics, o d’obres
hidràuliques més urgents a les Balears, especialment a l’illa
d’Eivissa, que probablement és una emergència més important
fins a dia d’avui.

Ha aconseguit tornar el seny, dignitat i rigor a la Comissió
Balear de Medi Ambient, molt important perquè els que hem
patit com funcionava la Comissió Balear de Medi Ambient els
darrers anys, evidentment ens felicitam que per fi tornem tenir
una Comissió Balear de Medi Ambient digna i seriosa.

Està mantenint un diàleg permanent amb els consells
insulars. Això també és molt important, jo ho vull posar en
valor, perquè també sabem què és tenir un govern que et fa
costat, o tenir un govern que té dóna l’esquena. I per tant, vostè
està fent una feina molt intensa, colze a colze amb els consells
insulars, de diàleg, de presència i això és important i li ho vull
reconèixer. 

Ha complert també el seu compromís de prohibir les party
boats, com li havíem demanat reiteradament des de
Formentera. I per tant, aquesta també és una qüestió que ens
satisfà profundament i pensam que ha complert la seva paraula.
Per això el felicitam.

També ha fet una gran feina amb el Pla de sequera, queda
part de la feina per executar, però és important el compromís
que vostè ha adoptat en aquest sentit. Està també absolutament
compromès amb el Decret de posidònia i no es preocupi que a
més a més ens tendrà a nosaltres recordant-li cada dos per tres,
mentre no sigui una realitat. Ha millorat els mitjans contra-
incendis a totes les illes i això ho hem vist en detalls petits,
però també en detalls grossos i això és important.

I ha dotat una partida important per a la lluita contra la
processionària del pi amb agents no químics. I això és una cosa
que també ens congratula profundament des de Formentera i
estic segura que també des de la resta d’illes, que optin per un
tractament més respectuós amb el medi ambient. I estan
treballant amb els plans de gestió dels espais Xarxa Natura
2000, ens està dient que ha impulsat una llei anti fracking, que
naixerà des de les Illes Balears i això és una grandíssima
notícia. I per descomptat ha dit també que disposarem entre les
esmenes de Podem, les esmenes presentades per part meva i per
part també del seu propi pressupost d’una quantia de 330.000
euros aproximadament, per fer front a una campanya d’estiu de
control de fondeig a les Illes Balears i específicament al Parc
Natural de Ses Salines, que és on tenim més impactes, que serà
important i que esperem que sigui suficient per veure un canvi
qualitatiu molt important.
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Per tant Sr. Vidal, entenem que la seva feina no és senzilla,
ens solidaritzam amb vostè, perquè sabem que no té el múscul
estructural de personal que seria desitjable a la seva conselleria
per tirar endavant els projectes ambiciosos que té pendents. I
per tant, en aquest sentit li feim costat i l’encoratjam i ens
encoratjam tots que el 2017 facem una gran feina i que l’any
que ve quan debatem aquest pressupost per al 2018, tenguem
uns objectius més potents per endavant.

I ja si em permet, just faré referència a les esmenes
presentades pels grups. Bàsicament hi ha dos paquets
d’esmenes, una és d’aigua i unes altres de mitjans contra-
incendis, neteja de torrents, etc. Jo els vull dir que no donaré
suport a cap, però vull explicar per què: les que fan referència
a temes d’aigua, pens que hi ha una gran contradicció en aquest
pac d’esmenes, d’una banda perquè hi ha esmenes mesclades
en competències d’obres hidràuliques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, sigui breu perquè ja li ha passat el temps.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Presidenta, un poc de clemència ja que tenc poc temps,
deixi’m un minut més de gràcia. Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sigui breu Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Seré breu, seré breu. Bé, bàsicament les obres hidràuliques
en baixa, vostès saben que són competència dels municipis, no
són competència del Govern i, per tant, vostès mesclen obres
en alta i obres en baixa.

En segon lloc, fan una cosa, des del meu punt de vista, un
poc estranya, és a dir, plantegen 33 milions d’euros per a obres
genèriques, que vostès mateixos demanen que sigui el Govern
que prioritzi segons criteris tècnics, però a la vegada demanen
25.500.000 euros d’esmenes per a obres concretes de xarxes en
alta. Per tant, què fem? Confiam amb el criteri tècnic del
Govern o decidim nosaltres sense massa fonament tècnic com
ho volem distribuir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, ja s’ha passat d’un minut i 15 segons.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, me’n vaig, me’n vaig. I després hi ha
11.600.000 euros per a accions en xarxes d’aigua en baixa, que
són competència municipal. Per tant, com que no veiem criteri
i a més, de fet no veim criteri perquè tampoc hi ha cap acció
plantejada per Formentera. Per tant, això demostra que no s’ho
han “currat” massa...

LA SRA. PRESIDENTA:

El seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Limones del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenos días señoras y
señores diputados. Comenzaba su intervención el Sr. Company,
haciendo referencia a que el presupuesto ha aumentado en mil
millones y que esto iba a permitir hacer muchas más cosas,
pero que la Conselleria de Medio Ambiente no haya sacado
suficiente dinero. 

Es cierto que nunca un presupuesto es suficiente, pero
nosotros consideramos que este presupuesto que es de
205.836.047 euros y que ha tenido una subida de un 13,75%
respecto al del año pasado, un presupuesto que reduce un gasto
corriente un 2,43%. Un presupuesto que aumenta sus
cantidades en todas sus direcciones generales, excepto en una
y un presupuesto en el que las 4 entidades que forman el sector
instrumental de la conselleria, ABAQUA, IBANAT,
FOGAIBA y SEMILLA, aumentan su presupuesto respecto al
año pasado; un presupuesto que recupera la inversión con un
capital de inversión y transferencias de 147 millones de euros,
es, por tanto, un presupuesto con el que nosotros entendemos
que se pueden hacer frente adecuadamente a las políticas que
se han marcado como objetivo a desarrollar desde la
Conselleria de Medio Ambiente.

Este presupuesto debe permitir y permitirá, estoy segura,
recuperar la dignidad de los espacios naturales y protegidos,
encontrando un equilibrio con su utilización pública, por
ejemplo con la celebración de pruebas deportivas que son un
elemento fundamental de desestacionalización turística en
nuestras islas, con los que, desde nuestro grupo, sí estamos de
acuerdo en trabajar esta desestacionalización turística. 

Permitirá conseguir un Mediterráneo libre de
prospecciones. Una novedad respecto a este objetivo son la
subvención que anunció el conseller en su comparecencia, a
entidades en la lucha contra las prospecciones y la ley anti
fracking que ha anunciado hoy. Esto nos parece un aspecto
positivo y un paso más para conseguir librar al Mediterráneo de
esta amenaza constante.

Este presupuesto permitirá aumentar la protección de la
posidonia, cuya buena preservación es clave para la calidad de
nuestras aguas. Permitirá minimizar los daños que causan las
plagas o la aparición en nuestras islas de especies invasoras.
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Otro objetivo debe ser estar al lado de los payeses,
ganaderos y pescadores de nuestras islas. Mejorar en la gestión
de residuos, en la limpieza de torrentes y todas aquellas
políticas que permitan garantizar un buen mantenimiento,
gestión y calidad de nuestro medio ambiente. Desarrollar los
planes de gestión de espacios naturales, trabajando para
conseguir nuevos espacios naturales, que son necesarios para
conseguir su verdadera y definitiva protección. 

Este presupuesto debe permitir y permitirá el desarrollo de
los planes de gestión de Xarxa Natura 2000 y que este Govern
se marque como objetivo aumentar el número de reservas en
nuestras islas y permitirá por primera vez que el Govern se
implique en la Reserva de la Biosfera de Menorca.

Nos parece especialmente destacable que este presupuesto
también permitirá acometer la recuperación de capital humano
necesario en esta conselleria, que durante la pasada legislatura
sufrió un recorte de personal importante. Esta recuperación de
capital humano repercutirá directamente en el buen desarrollo
de los programas y de las políticas que se tienen que llevar a
cabo por parte de la conselleria.

Pero quizás lo más destacable y uno de los principales
objetivos que debe tener esta conselleria, es el de dar un fuerte
impulso en la linea de lo que se viene trabajando durante el año
pasado a todas las políticas relacionadas con el ciclo del agua.
Entendemos que es por este motivo por el que se hace especial
hincapié en el presupuesto al aumento de la partida en la
Dirección General de Recursos Hídricos, que supone un 57%
del presupuesto de la conselleria. Una dirección general que
aumenta su presupuesto en un 21%, que junto con la subida del
20,8% en el presupuesto de ABAQUA, marcan claramente la
intención de esta conselleria respecto a las políticas del agua. 

Durante el año pasado se ha hecho un gran esfuerzo por
parte de este Govern para desatascar el problema histórico que
en el tema de infraestructuras hidráulicas hemos sufrido en
nuestras islas. Debe seguir siendo prioridad de esta conselleria
y de este Govern dotar de recursos y llevar a cabo las políticas
y gestiones necesarias para mejorar estas infraestructuras. Se
tiene que seguir trabajando con constancia para mejorar
nuestras depuradoras, desaladoras, sistemas de abastecimiento
y saneamiento, y todo lo que tenga que ver con políticas del
ciclo del agua, siguiendo la linea en la que ya se viene
trabajando. 

Pondré como ejemplo todas las obras que se han acometido
en la isla de Ibiza y las mejoras que éstas han supuesto. En un
año de trabajo, esta conselleria ha conseguido minimizar un
problema que venía siendo extremo en Ibiza por la dejadez del
Partido Popular durante los 4 años que gobernaron. En un año
de trabajo, esta conselleria ha conseguido más que en toda la
legislatura anterior para acatar este problema. El Grupo
Parlamentario Popular no ha justificado ninguna de sus
enmiendas a la totalidad, ¿por qué motivo piensan que estos
presupuestos no atienen a las necesidades reales de la
ciudadanía de las islas? Nosotros, de acuerdo con la
información proporcionada en la comparecencia del conseller
Vidal, para explicar los presupuestos de esta conselleria y
teniendo en cuenta que este presupuesto ha aumentado respecto
al de 2016, entendemos que es un presupuesto suficiente para

llevar a cabo las políticas marcadas por el actual Gobierno en
materia de medio ambiente. 

Por tanto, por todos los motivos que he explicado, no
apoyaremos las enmiendas a la totalidad que el Grupo Popular
ha presentado a los presupuestos generales de la CAIB, a las
entidades públicas, empresariales y a los consorcios. 

Paso a comentar las enmiendas parciales. En primer lugar
las que ha presentado el Partido Popular, varias enmiendas a la
Dirección General de Recursos Hídricos, que afectaban al
programa 562A de abastecimiento de agua, por valor de
15.800.000 euros y una que afectaba al programa 562B, de
saneamiento y depuración de aguas, por importe de 250.000
euros. Estas enmiendas serán rechazadas, puesto que hacen
referencia a obras que deben ser llevadas a cabo por la
administración del Estado, como es la que hace referencia a la
finalización de las obras de interconexión de las desaladoras y
estación de bombeo de la isla de Ibiza, a inversiones que ya
están planificadas, de acuerdo con las prioridades técnicas de
la conselleria, o en otros casos porque hacen referencia a
conceptos que ya están dentro del presupuesto de la conselleria
en otro programa.

En cuanto a la enmienda 16639, en la que se proponía dar
de baja 2.400.000 euros de IB3 para ABAQUA, también la
rechazaremos porque consideramos que la partida de
ABAQUA se ha incrementado respecto a anualidades
anteriores y esto permitirá llevar a cabo el mantenimiento y
mejoras necesarias.

Rechazamos también las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular, en las que propone dar de baja partidas de
deuda, para inversiones a proyectos de ejecución de ABAQUA.

Respecto a dos enmiendas que el Grupo Popular ha
presentado a la Dirección General de Espacios Naturales y
Biodiversidad, en la que se plantean transferencias a IBANAT
para realizar limpieza de torrentes, pues como se ha comentado
varias veces, no es competencia de esta entidad y para limpieza
de bosques y espacios naturales, para lo que ya existe
transferencia para la realización de estas inversiones
priorizadas, según las necesidades de esta entidad.

Y a las dos enmiendas que afectan a las partidas del
programa 571E, de planificación forestal, con propuestas que
ya se están llevando a cabo por parte de la conselleria. Por lo
que nuestro voto también será en contra en estas enmiendas.

A la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca,
presentan 4 enmiendas para añadir 1.900.000 euros, dando de
baja cantidades destinadas al fomento agrario, o al seguimiento
de las reservas marinas, que nosotros entendemos que son
necesarias, o a programas que ya se están realizando, como es
la promoción alimentaria. Pensamos que en función de estas
prioridades y las necesidades de dotación para esta dirección
general es correcta y por tanto, tampoco aceptaremos estas
enmiendas.

Por último, el Grupo Popular ha presentado una serie de
enmiendas por cantidad de 7.450.000 euros a entidades
públicas, para motivos que no son competencia de esta
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conselleria, como es por ejemplo la de las pluviales del sector
norte de Ciudadela, a la que desde el Grupo Parlamentario
Socialista tampoco daremos apoyo.

En cuanto a las enmiendas de El Pi, tampoco aceptaremos
ninguna de las que ha presentado, puesto que o bien hacen
referencia a cuestiones que no son competencia de la
conselleria, o hacen referencia a incremento de partidas que ya
han aumentado respecto a años anteriores, como es la limpieza
de los torrentes. 

Las presentadas por el Grupo Ciudadanos, hacen referencia
a propuestas que ya están contempladas, o a intervenciones
para las que ya existe dotación, como a la que han hecho ya
referencia los compañeros de los otros grupos, como la de
limpieza de torrentes.

Por último, la enmienda de Podemos, estaríamos de acuerdo
con la transacción al concepto que ha presentado el compañero
David Abril y, si se aceptara, pues estaríamos de acuerdo con
esta transacción. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula el Sr. Gabriel Company del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, jo no perdré molt de temps en segons quins insults, me sap
greu que una persona com el Sr. David Abril, que té arguments
suficients per poder fer un debat normal en aquest Parlament,
es rebaixi al nivell que s’ha rebaixat, és vera que me sap greu,
t’ho dic de veres. Però ens coneixem de fa estona, des dels
Rolex i tractors, històries, camisetes... Però crec sincerament,
amb l’experiència que té vostè Sr. Abril, no hauria d’haver fet
això, vostè no ha de rebaixar aquest Parlament, vostè no,
d’altres tal vegada vénen nous, però vostè és que no ho
necessita. Si ho necessités..., això és com un joc de futbol, no
necessita pegar coces vostè, pot jugar normal, i pot defensar els
seus interessos, les seves ideologies que ho ha fet quasi sempre
i generalment amb gràcia. Però avui crec que s’ha passat un
poquet de frenada i de mal gust. Però bé, vostè farà el que
trobarà, li ho dic amb tot el respecte del món i amb una mica
d’afecte nadalenc també.

(Alguns aplaudiments)

Li diré, jo fixi’s que ni tan sols he entrat en el tema dels
estudis i vostè me diu que el Partit Popular està obsessionat
amb els estudis, jo ni hi he volgut entrar i no he volgut entrar
per rebaixar això i miri que n’han sortides de coses, i ni tan sols
he volgut entrar en això. Nosaltres no estam gens obsessionats
amb els estudis, en segons quines formes que hem vistes, no
ens han agradat gens, Sr. Abril, és ver, i així ho hem fet saber
i ens agradaria que no tornàs a passar, igual que no ens
agradaria que tornés a passar que canviam currículums i no
canviar-ne. Duguem una normalitat a la vida pública i que no
passin aquestes coses, res més, només ens agradaria això. I ja

veu que hi entr perquè vostè m’hi ha fet entrar, perquè tampoc
no hagués entrat a parlar d’estudis, que poden fer els
funcionaris i que no fan els funcionaris de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, etc., perquè per controlar com
estan les prospeccions petrolieres dins aquesta conselleria hi ha
funcionaris que ho saben perfectament i no necessiten anar a fer
res a fora a cercar cap estudi ni un. Però dic, no hi estaré.

Esper que l’any 2017, com diu vostè, sigui l’any d’aquesta
tal dignificació mediambiental perquè el 2016, si pensam en
l’Albufera, plena de fecals, i en una sèrie de platges protegides
ocupades, per descomptat el 2016 no ho ha estat. I també desig,
per al bé d’aquesta comunitat, que el 2017 sigui com vostè diu.

Jo em vaig trobar amb molts problemes, moltíssims, Sr.
Abril, moltíssims pressupostaris, el primer va ser amb el Sr.
Pucheu, del Grup Parlamentari Socialista a Madrid, secretari
d’Estat, que havia promès al Govern del pacte 4 milions
d’euros en torrents i no els va pagar, i és amic meu el Sr.
Pucheu, amic personal, però no ens els va pagar, i els vàrem
haver de pagar des d’aquesta comunitat, i això ens ho varen fer
des del Grup Socialista a Madrid.

(Remor de veus)

Hi ha hagut coses, hi ha hagut coses d’aquestes -és amic
meu, però és company seu, senyor... és que... és que... vostè
almenys els triï... jo, m’entén?

Bé, el 2015 nosaltres vàrem fer un plurianual per a torrents
d’1,5 milions d’euros perquè es mantengués i no es va executar
i es va acumular al 2016. Crec que s’han de fer així plurianuals
perquè amb un pic de tramitació ja comences quan toca les
feines. 

Jo, en definitiva, crec que, per resumir, estam, i ho hem dit,
davant un pressupost que a aquesta conselleria se li hauria
d’haver donat molt més, pels temes bàsics que du i molt
importants, i era el moment, perquè és un any, com hem dit,
que hi ha doblers. El resum seria, mirau, no importa el que
puguin fer els funcionaris d’aquesta conselleria no importa ho
facin amics de fora. No importa ser els darrers d’Espanya a
pagar les ajudes, podem ser dels primers, com havíem estat
sempre. Podem fer els torrents nets en el mes de juliol. Hem de
fer les depuradores noves que cal i hem de fer el manteniment
que hi pugui haver. Les xarxes d’aigües sense fugues, amb tots
els respectes del món, és possible finançar-les des del Govern
perquè des del Govern hi ha un consorci d’aigües fet amb tot
una sèrie d’ajuntaments precisament per fer inversions en
xarxes i en fuites d’aigua, per què no s’utilitza? Això, això... no
és d’ara ni de l’anterior legislatura, és de l’anterior de
l’anterior. Per tant, això existeix, és a dir, el Govern pot posar
doblers si hi vol posar i ajudar que els municipis en baixa facin
les inversions que hagin de fer. Per tant, no sé per què no hem
de fer coses.

En definitiva, jo el que diria és que són moments per
prioritzar les inversions materials per sobre d’aquestes
inversions immaterials que no ens duen enlloc. 

Bon Nadal a tots. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, no ho he dit abans, però sí que el
posicionament que mantenim sobre les altres esmenes és el
mateix que vàrem mantenir a la comissió.

Sobre la depuradora de... sobre l’esmena aquesta que tenim
viva de la depuradora sí que acceptaríem la transacció que ens
ha fet MÉS per Mallorca, que sí que el meu company David sí
que va veure en primera persona l’estat en què estava aquesta
depuradora i sí que convendria, per ventura, fer un estudi i que
la resta de doblers es dedicassin a la resta de depuradores de
Menorca perquè... per reutilitzar l’aigua així com toca.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I sobre les cabres d’Es Vedrà, bé, ja li vaig fer una proposta
a la Sra. Olga, i encara li mantenc, o sigui, que no li donaré
suport, però li vaig fer una proposta i li mantenc la proposta
que li vaig fer a comissió. I res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Picornell, farà arribar l’esmena tal com queda als
serveis, a la lletrada?

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Sí, sí. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tres comentaris ràpids. El
primer és que, després de la intervenció de Podem, veig que
cada vegada hi ha més diferències entre ells i nosaltres perquè,
és clar, diu que ampliar les infraestructures és absolutament
innecessari perquè no té cap sentit, perquè això va en contra de
l’ecologisme... no sé què. Bé, el que no sé és per què no són
coherents i no presenten esmenes d’eliminar totes les obres i tot
el manteniment de les depuradores, fora depuradores!, on s’ha
vist mai si això...

(Se sent una veu de fons que diu: “A las cuevas”)

¡A las cuevas! Efectivament. 

Segon tema. Sr. Abril, nosaltres presentam esmenes, com
tothom, d’allò que ens arriba, de les reivindicacions ciutadanes

que ens arriben, lògicament ens n’arriben més on tenim una
estructura de partit, però això li passa a tothom, no és res nou.
Li vull fer notar que a Calvià encara no tenim el batle, i a
Ciutadella encara no tenim el batle, però també ens fem ressò
de les reivindicacions d’aquests municipis, perquè quedi clar. 

Tercer tema, competències municipals. Vostès, quan hi ha
interès polític seu, és igual si són competències municipals o no
són competències municipals, ara, com a excusa per tombar les
esmenes dels altres els ve de perles.

Finalment, no m’ha quedat molt clar això de si el criteri
perquè per tenir criteri les esmenes han d’afectar Formentera,
perquè si no afecten Formentera no tenen criteri les esmenes?
Jo diré que totes les esmenes que no afectin a Alcúdia no tenen
criteri.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

Em sap greu, Sr. Company, que li hagi tornat la pell tan
fina, jo pensava que era vostè un home més de camp. De veres
que no sé per què s’ha ofès i ha trobat que l’insultava, crec que
en tot cas insultar és el que vostè ha fet, quan ha fet així, com
que dir aquest diu el que diu perquè ha begut, això sí que és un
insult que hauria de constar en acta. Jo he anat a cercar quan li
he dit que considerava que vostè era millor cacic que gestor, ho
he anat a cercar al diccionari i en el diccionari diu: persona -de
la llengua catalana- persona important d’un poble que exerceix
una influència excessiva en assumptes polítics i administratius.
Si vostè s’ho pren com un insult em sap molt de greu.

(Alguns aplaudiments)

Tal vegada si haguéssim anat a la definició castellana, a la
RAE, era un poc més així perquè diu: gobernante o jefe de una
comunidad o pueblo de índios. Una mica ho som, eh!

(Algunes rialles)

... una mica ho som, però bé, si això és motiu d’ofensa, ja li dic,
crec que... no sé si és per allò de promocionar, però li ha tornat,
de veres, la pell molt fina. 

Vostè aquí ha estat molt suau, però per darrere no ho és,
segueix sent el mateix, segueix sent el mateix i en això dels
estudis que avui diu que vostè no ha volgut entrar, hi va entrar
en comissió i va entrar en la compareixença del conseller, hi
entra cada dia per la premsa i entra, a més, amb mentides
perquè parla de 12 milions d’euros!, 12 milions d’euros! 12
milions d’euros, se’n vagi al pressupost que sembla que... es
veu que quan era conseller tampoc no el mirava perquè no sap
ni quines són les partides i retalla fins i tot al sector agrari i 12
milions d’euros vostè sap que són inversions immaterials, no
estudis, o no només estudis. Aquí hi ha la milionada que costa
els mitjans d’extinció aèria, hi ha tot el que costa l’educació
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ambiental, la vigilància d’espais naturals i les reserves marines
i un llarg etc. Però vostè no, vostè va filtrant cosetes i tal, que
és una cosa, per cert, de la qual m’acusava a mi quan era a
l’oposició, intoxicant i amb mentides, cosa que jo, per cert, no
feia...

(Remor de veus)

... sí, sí, sí, i resulta que no són estudis, que és tot això que
sembla que vostè que ha estat conseller quatre anys no es veia
venir.

Sobre El Pi o sobre aquest apunt que feia finalment el Sr.
Melià dir que evidentment és molt legítim fer-se ressò,
nosaltres evidentment també ho fem i ho hem fet, de les
reivindicacions d’on ens arribin propostes, siguin els nostres
pobles o no ho siguin, però jo crec que tant els grups
parlamentaris com el Govern haurien de fer un esforç, i
almanco nosaltres el fem, per mirar de tenir una mirada global
perquè aquí el que hem de defensar totes i tots són els
interessos del conjunt de la comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula la Sra. Patrícia Font del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Miri, només una cosa molt senzilla, de Formentera
en pot parlar tothom, jo estic encantada que tothom parli de
Formentera, estic encantada que tothom presenti iniciatives de
Formentera i estic encantada que vostès s’estimin tant
Formentera com jo, i no només Formentera, sinó la resta d’illes
també i, per tant, no es posi d’aquesta manera, jo únicament els
he dit que trobava que un dels criteris que em sembla que ha
estat aleatori el fet de presentar iniciatives per a totes les illes,
excepte de Formentera, on també hi ha dessaladora, també hi
ha depuradora, també hi ha emissaris i també, evidentment, fem
tractament d’aigua. Per tant, el convid a venir a Formentera que
serà molt ben rebut quan vulgui i li farem moltes propostes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Silvia Limones del Grup Parlamentari
Socialista... No farà ús de la paraula?

Continuarem amb el debat núm. 8 abans de fer el recés per
anar a dinar.

Debat 8 de totalitat i globalitat. Agrupació de la secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació amb les seccions
i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular. Secció
17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, esmena RGE
núm. 16389...

(Remor de veus)

Per favor, silenci!

F03, Fundació institut socioeducatiu S’Estel, esmena RGE
núm. 16415. F15, Fundació d’atenció i suport a la dependència,
esmena RGE núm. 16416. C14, Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials IB, esmena RGE núm. 16417. 

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313C,
mesures judicials i prevenció del delicte, esmena RGE núm.
16597; al programa 313D, atenció a la dependència, esmenes
RGE núm. 16596, 16599, 16598; al programa 313I,
planificació i ordenació social, esmenes RGE núm. 16601,
16594, 16595, 16602; al programa 314A, pensions i
prestacions econòmiques, esmena RGE núm. 16600.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313B,
atenció a la discapacitat, esmena RGE núm. 16312. F03,
Fundació institut socioeducatiu S’Estel, esmena RGE núm.
16306. F15, Fundació d’atenció i suport a la dependència,
esmena RGE núm. 16311.

Per defensar les esmenes té la paraula la Sra. Sandra
Fernández del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Buenos días, muchas gracias, presidenta. Después de
observar ya durante un día casi y medio este apasionante debate
de presupuestos...

(Remor de veus)

... ¿perdón?, yo creo que está siendo apasionante para
todos, ¿no?

Bueno, dicho esto, una de las cuestiones que creo que
ustedes, los consellers, o el Govern, en general, y los partidos
que le dan apoyo, no llegan a entender es una de las críticas que
le estamos haciendo todos los grupos que pertenecemos a la
oposición, y es, no criticarles tanto en sí, que evidentemente
podemos entrar en cada uno de los presupuestos cómo los han
elaborado, sino las promesas y las expectativas que crearon
cuando ustedes no gobernaban, promesas y expectativas que a
día de hoy, con el segundo presupuesto que ustedes presentan
y en lo que va de legislatura, no se han cumplido.
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Nosotros somos conscientes de cuál es la situación, cuál es
el contexto y sabemos que las cosas no se arreglan de la noche
a la mañana, pero es que ustedes también lo sabían cuando no
estaban gobernando, pero aun así prefirieron, decidieron obviar
esta realidad y prometer muchas de las cosas que sabían que no
podrían cumplir, y política social es uno de los ejemplos, tal
vez incluso es el ejemplo más claro, ustedes prometían ese
rescate de la ciudadanía, decían que nadie más iba a ser
desahuciado, que todos los que lo necesitasen tendrían una
renta básica, hablaban incluso de que llegaría a más de 200.000
personas, que acabarían con la pobreza, y un largo etc., de
promesas que a día de hoy no se han cumplido, y desde luego
con estos presupuestos tampoco se van a cumplir.

Se presentaron, como decían, para rescatar a la ciudadanía
prometiendo que la política social sería la prioridad y en estos
presupuestos, vuelvo a decir los segundos que ustedes
presentan, volvemos a comprobar que esto no era verdad y es
por esto que hemos presentado las enmiendas a la totalidad y
porque creemos que no han cumplido con lo que ustedes
prometían.

Creemos que también los presupuestos hay que valorarlos
en el contexto social y económico en el que nos encontramos
en cada momento y a día de hoy podemos decir que los
presupuestos de la conselleria que presentan... los presupuestos
sociales se frena la tendencia de crecimiento que tenían estos
presupuestos los años anteriores. 

Le pongo un ejemplo, en el año 2015, el último presupuesto
que presentó el Partido Popular en materia de servicios sociales
el presupuesto aumentaba un 17,7%; en el 2016, su primer
presupuesto, aumentó un 12,2%, y a día de hoy nos
encontramos con que el presupuesto aumenta un 9,6%, es decir,
el presupuesto en lugar de ir aumentando progresivamente está
frenando esta tendencia de crecimiento.

Está claro que podríamos considerar cualquier aumento
positivo, pero viniendo de aquellos, ustedes, que criticaban
nuestros presupuestos cuando aumentaban un 17,7% no resulta
muy creíble.

Si tenemos en cuenta además que el presupuesto global del
Govern aumenta este año en 427 millones sólo 15,7 van a parar
a servicios sociales. Esto supone un 3,6% del aumento de los
presupuestos, teniendo en cuenta además que son unos
presupuestos, como ustedes ya saben y han explicado,
totalmente expansivos.

Sin embargo, los años anteriores...

(Remor de veus) 

...con aumentos presupuestarios mucho menores el
porcentaje del aumento que iba a servicios sociales era mucho
mayor, en el 2016, por ejemplo, presupuesto suyo, fue del
8,6%, pero en el 2015, cuando los presupuestos del Govern
subían muy poco, el aumento en relación con lo que subía el
presupuesto global del Govern era de un 13% y esto con el
Partido Popular.

Decía la consellera en la Comisión de Presupuestos que era
porque parte de este aumento global era gracias a los fondos
finalistas externos, a través de, la mayoría, fondos europeos,
pero esto al final no es más que una excusa porque si hay otras
consellerias que aumentan considerablemente su presupuesto
por ello, significa que tal vez no necesiten tantos fondos
propios que podrían ir destinados a la Conselleria de Servicios
Sociales, pero no ha sido así.

Además, en este presupuesto ha tenido la suerte, entre
comillas, de que gracias a no haber gastado más que un 10% de
su gran medida durante esta legislatura que es la renda social,
han podido cuadrar de alguna manera el presupuesto de este
año ya que 7 de los 18 millones de euros sobrantes los van a
destinar a inversiones en este presupuesto, su principal medida,
la que usted ha anunciado para este presupuesto es la
construcción de dos residencias que se financian con el
sobrante de la renta social de este año por un valor de 6
millones de euros.

Nos preguntamos qué hubiese pasado si hubiese gastado
todo el presupuesto de la renta en el 2016, ¿tendrían que haber
hecho algún recorte? La consellera también nos decía que si
esto hubiese pasado otras consellerias tendrían que haber hecho
el sacrificio y quedarse sin estos 7 millones, así que no
queremos ni imaginar si esto hubiese pasado la reunión aquella
tan famosa en la que acabaron como el rosario de la aurora
cómo hubiese ido.

Pero es que teniendo en cuenta lo ocurrido con la renta
social de este año y las declaraciones de la consellera al
respecto, tampoco nos podemos creer estos presupuestos, no
podemos considerarlos creíbles. Según la consellera, y voy a
citar literalmente lo que nos dijo en comisión, respecto a por
qué no se habían gastado los 20 millones de la renta social y
solamente se habían gastado 2, nos decía: “ vàrem jugar amb 20
milions perquè pensàvem que era un missatge polític també
importantíssim, que jugàvem seriosament amb aquests 20
milions, que jugàvem seriosament amb la renda social, si
haguéssim vengut amb un pressupost de 6, 7 o 8 milions vostès
haguessin dit, i amb raó, que no jugàvem seriosament amb la
renda social”.

¿Qué significa esto?, nos preguntamos, ¿que sabían que no
lo iban a gastar y aun así lo presupuestaron?, ¿lo hicieron para
quedar bien?, ¿para dar un golpe de efecto? Si era así, también
lo podrían haber informado.

¿Quién nos dice que este año no van a volver a hacer lo
mismo?, ¿si fan a gastar las partidas que ustedes han
presupuestado o también van a aprovechar, como han este año,
para equilibrar el déficit de sanidad y educación?, porque de
los 18 millones sobrantes no han ido todos a servicios sociales,
gran parte, 11 millones, han ido a sanidad y a educación.

El resumen general que podemos hacer de este presupuesto
es que no responde a una apuesta clara por los servicios
sociales y además ni siquiera podemos estar seguros de que se
vayan a gastar las partidas a las que ustedes se han
comprometido.
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Respecto a las enmiendas parciales que hemos presentado,
un total de 9, decirles que algunas de ellas se repiten respecto
al año anterior como, por ejemplo, el pedir una mayor dotación
del programa Alter, un programa de intervención socio-
educativa, que tiene un gran éxito en sus resultados, que es un
ejemplo de colaboración interareas, de colaboración
interadministrativa y de colaboración público-privada y que,
además, tiene una gran demanda. Todos compartimos, y lo
hemos comentado más de una vez, que es necesario aumentar
las plazas que da este programa, pero para ello es necesario
invertir, y por eso le presentamos una enmienda para dotar de
100.000 euros más este programa.

Seguimos pensando que hay que trabajar para simplificar al
máximo la administración y por eso queremos seguir adelante
con la fusión del Consorcio de recursos socio-sanitarios y de la
Fundación de atención a la dependencia, y hemos presentado
una enmienda en este sentido que la portavoz de MÉS
cuestionaba si lo debíamos hacer a nivel presupuestario, si era
correcto, y nosotros creemos que sí, que no es incompatible si
se inicia con ella la reestructuración del sector público
instrumental para poder hacer esta fusión.

Hemos presentado tres enmiendas también para mejorar el
sistema de atención a la dependencia, una de ellas es para
recuperar el servicio Proper, un servicio de promoción de
autonomía personal que se puso en marcha la pasada legislatura
y que además era un servicio de los que no tenemos hoy en día
en nuestra comunidad, que no solamente es para dar atención
a las personas dependientes, sino para prevenir que puedan
adquirir un mayor grado de dependencia, un servicio que
ustedes han eliminado, y nosotros no sólo le pedimos que lo
recupere, sino que lo amplíe.

También le hemos presentado una enmienda relativa a la
puesta en marcha del servicio de ayuda a domicilio para
personas dependientes, que ya se inició la pasada legislatura a
través de un proyecto piloto, y que va a suponer que algunos
ayuntamientos que gestionen este servicio mediante convenio,
tengan que asumir los gastos de la gestión del mismo, y
creemos que este coste no deben asumirlo los ayuntamientos,
sino que debe ser el Govern, ya que la competencia en
dependencia a día de hoy sigue siendo suya.

También pedimos una mayor dotación de la nómina de
dependencia, pedimos que el presupuesto aumente en
3.575.000 euros, porque consideramos que el presupuesto
inicial es insuficiente, de hecho usted misma lo reconocía en la
comisión, que tendría que hacer ajustes durante este año para
dotarlo, porque no era suficiente. Hoy en día hay más
beneficiarios en el sistema de dependencia, cosa de la cual nos
alegramos, pero es que todavía tienen a más de 4.000 personas
que tienen derecho a pedir una prestación, lo acabo de mirar
esta mañana, Sra. Consellera, 4.000 personas que tienen
derecho a recibir una prestación y que están en lista de espera
para recibirla y, si no, le remito a los datos del IMSERSO.

También hemos presentado tres enmiendas relativas a
inclusión social, una de ellas es dotar de 1 millón de euros más
el Plan de prestaciones básicas que, como saben, es el plan que
se destina a los municipios para éstos puedan dar cobertura a
las necesidades básicas de los ciudadanos. Y una de estas

necesidades que vemos que no se está resolviendo y que sigue
estando muy presente es el poder pagar los recibos de
suministros, que, aunque a día de hoy es cierto que en algunos
municipios no se cortan, hay que seguir pagándolos, y a día de
hoy lo están haciendo los ayuntamientos y lo están haciendo las
entidades, y creemos que el Govern debe contribuir a ello y,
evidentemente, el Fondo del rescate de emergencia social,
presupuestan 200.000 euros, si es que este año se lo llegan a
gastar, no es suficiente.

La segunda es relativa a la renta mínima de inserción que
ustedes han recortado un 20%, justifican este recorte diciendo
que la ampliación de la renta social garantizada cubrirá este
recorte de 1 millón de euros, que para nosotros 1 millón de
euros, aunque nos lo cuestione es mucho. Pero teniendo en
cuenta cuál ha sido el resultado durante este año de la gestión
de la renta social garantizada, que solamente se ha gastado un
10%, creemos que es muy aventurado recortar una renta
mínima de inserción que sí que está funcionando, además de
seguir con la duda de si ustedes tuvieron la lealtad institucional
de informar a los consejos, porque la presidenta del IMAS,
recientemente, a vuelto a contradecirla diciendo que no sabían
que se iba a recortar el presupuesto de la renta mínima de
inserción.

Una tercera, que ya informo que vamos a retirar, que es la
16595, ya que, como bien nos dijo la portavoz de MÉS per
Mallorca, no era viable, pero nos gustaría explicar el sentido,
y era el de reiterar la petición de que los consejos gestionasen
también la renta social garantizada. Creemos y seguimos
creyendo, y más después de ver cómo se ha realizado esta
gestión, que supondría una mejora y que la haría más eficaz y
más eficiente, pero es cierto que en este caso cometí el error de
no presentar una enmienda también, para que se modificase la
Ley de renta social garantizada, y tal como está hoy la ley tiene
difícil cabida jurídica que lo puedan gestionar los consells, por
eso, aunque seguimos pensando que debería ser así, vamos a
retirar esta enmienda.

Y por último, hemos presentado una enmienda, la única que
hemos transaccionado, también gracias a la persistencia de la
portavoz de MÉS, una enmienda que hemos transaccionado
para poder crear una línea de ayudas para la innovación de
proyectos sociales. Creemos que puede ser un buen momento
para poder ayudar a las entidades a mejorar sus programas, sus
servicios o también para apostar en nuevas fórmulas que
puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y creemos
que, evidentemente, tiene que ser la conselleria de Servicios
Sociales, y con la transacción que hemos pactado pues esta
línea esperamos que vea la luz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, ha d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern obrint una qüestió incidental. Té la
paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tots. El Partit Popular fa una esmena a la
globalitat, quatre esmenes a la globalitat, una al consorci, l’altre
a les dues fundacions i una al conjunt dels pressuposts, quatre
esmenes, i per defensar quatre esmenes a la globalitat presenta
9 esmenes parcials, vull dir, es veu que fer una esmena a la
globalitat d’uns pressuposts de quasi 179 milions, amb 7
esmenes parcials, és suficient.

D’aquestes nou esmenes parcials, una és extingir el consorci
per refondre amb la fundació, que va ser un experiment que
vostès varen fer i l’únic que varen aconseguir és paralitzar el
consorci, no varen construir cap obra durant quatre anys, l’únic
que varen fer era manteniment, perquè una cosa és construcció
i l’altra és la gestió de serveis.

L’altra és la renda social als consells que vostès mateixos
retiren.

I la resta d’esmenes, les altres 7 esmenes són al conjunt, 7
milions d’euros. Vull dir que per 7 milions d’euros i 9 esmenes
fan quatre esmenes a la globalitat, fan una esmena a la
globalitat de la Fundació Estel i no fan cap esmena de la
Fundació Estel. Fan una esmena a la Fundació de dependència
i no fan cap esmena a la Fundació de dependència, ho fan a la
Direcció General de Dependència. Vostè, Sra. Fernández, ha
complert amb un ritual de fer una esmena a la globalitat, sense
analitzar exactament el que se suposa una esmena a la
globalitat, cosa que Ciutadans i El Pi no ha fet, ha fet esmenes
parcials sense fer esmenes a la totalitat.

(Remor de veus)

I ho agraesc, perquè és una cosa més seriosa, perquè és que
si vostè fa una esmena a la totalitat d’una fundació com s’Estel,
presenti com a mínim una esmena o dues o tres, cap. A la
Fundació d’atenció a la dependència, cap, vostè ha complert el
paper però no ha fet cap tema. I d’on ho treuen, d’on ho treuen?
De cultura, com que ens sobra tanta cultura en aquest país que
la podem retallar més.

Del català, del català, aquesta obsessió que té el Partit
Popular per no promocionar el català, per a no donar-lo a
conèixer, del català.

Del fons de contingència, si el Sr. Montoro escoltàs, el fons
de contingència volen llevar per a aquest pressupost.

(Remor de veus)

Sí, no, jo li dic d’on, sí, del fons de contingen..., del deute
públic, del deute públic, perquè com que ells feien, i el Sr. Marí
ho va reconèixer a aquesta tribuna, que vostès inflaven el deute
públic, es pensen que aquest govern també ho fa, clar, i ho

arrabassen de deute públic. Doncs, no senyor, aquest govern és
seriós i el deute públic que té és euro per euro.

Vostès, com va dir el Sr. Marí, feien aquestes coses i per
tant van amb aquesta lògica que el deute públic es pot llevar.

Com ha dit la Sra. Fernández, jo ja he defensat els
pressuposts a la compareixença i no ho hem de detallar, però,
per recordar, 179 milions d’euros, més 7.800.000 que venen del
pressupost del 2016 cap al 2017 per a construcció. Això
suposa, Sra. Fernández, un 9,6 en relació amb els pressuposts
del 2016. I no tenim més pressupost perquè el seu partit no va
donar suport al Govern perquè de l’impost turístic poguessin
anar doblers a serveis socials, perquè si no tendríem més
doblers, perquè vostès no varen suportar això, no varen
suportar que de l’impost turístic pogués anar a infraestructures
socials, com per exemple, podia ser a habitatge a Eivissa, que
és un dels primers problemes que té aquesta illa per mor de
l’impacte del turisme, vostès no ho varen voler fer.

(Remor de veus)

I si vostès lleven l’impost turístic i lleven tots els fons
europeus, que el 2017 acaben un munt de fons europeus, i a
més els hem d’accelerar en la seva gestió gràcies que vostès no
varen fer una gestió adequada durant els seus quatre anys,
aquest percentatge en relació amb els fons propis de la
comunitat autònoma augmenta considerablement.

I vostès, i vostè ho sap Sra. Fernández, i si fos franca ho
diria aquí, vostès en els pressuposts del 2015 tenien una pujada
en coberta, tenien 40 milions a ajudes econòmiques de
dependència que no pensaven gastar, perquè a juliol del 2015
ens varen deixar la nòmina de dependència amb 1.900.000
euros. Multipliquin vostès a veure d’on arribarien fins als 40
milions, on anirien, a eixugar deute segurament. Vostès tenien
encoberta aquesta pujada, vostès tenien encoberta aquesta
pujada.

Què fem amb aquests pressuposts? Consolidam la renda
social, consolidam la renda social. Són certes les paraules que
vostè ha dit, perquè les ha llegides textualment, però llegeixi
una mica més amunt, Sra. Fernández, i les paraules anteriors al
que vostè va dir, jo vaig dir: si nosaltres ens haguéssim
presentat amb manco de vint milions quan totes les
estadístiques ens deien que a la nostra comunitat autònoma hi
havia 6.000 famílies amb menors i sense ingressos, no
haguéssim estat creïbles, per tant llegeixi tot el conjunt. Resulta
que aquestes 6.400 famílies que ens indicaven a les
estadístiques no han aparegut. Però si nosaltres haguéssim sortit
amb cinc o sis milions amb aquestes estadístiques, no
haguéssim estat creïbles, clar que no haguéssim estat creïbles.
Nosaltres partíem d’unes estadístiques que la realitat ens ha
demostrat que no.

I què hem fet per mantenir aquests 20 milions? Amb manco
d’un any hem modificat la Llei de serveis socials perquè puguin
entrar més famílies, no només aquelles que no tenen ingressos
i que tenen menors, sinó totes les famílies que no arribin al
mínim que estableix la renda social, per això necessitam els 20
milions. I també li vaig dir i li torn repetir, que tant de bo ens
sobrin doblers de la renda social, perquè la gent no ho necessiti,
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tant de bo que ens sobri, això serà un bon indicador. No es
preocupi, no se’n anirà a eixugar deute, tenim altres necessitats
socials, educatives, sanitàries, i anirà aquí, tant de bo no sigui
aquest tema necessari.

Jo crec que és una bona notícia, crec que és una bona
notícia, Sra. Fernández, que en aquesta comunitat autònoma es
comencin a construir residències públiques o es facin
residències públiques, dues residències públiques per a
persones majors crec que és una bona notícia, com per llevar-li
tant de valor.

Consolidam, insisteix, consolidam la renda social,
incrementam tots els serveis d’atenció a la dependència, tots els
serveis d’atenció a la dependència. El servei d’ajuda a domicili,
que vostè ha comentat, vostè el feia d’alta intensitat i només el
dedicava a les persones d’un servei d’ajuda a domicili de
dependència lligat a persones que tenien graus alts, nosaltres és
per a tots els graus, bé, d’alta intensitat era el que tenien.

Incrementam tots els serveis d’atenció a la dependència,
nous serveis per a persones amb discapacitat física, passant de
la subvenció a la concertació, amb un increment, perquè passar
de la subvenció a la concertació suposa un increment, suposa
més ràtios de professionals, suposa augmentar les ajudes
econòmiques que per aquest motiu reben les entitats; salut
mental, atenció primerenca, incapacitat judicial, habitatge per
a joves emancipats que han estat extutelats, acompanyament,
places residencials per a persones majors.

Consolidam la renda d’emancipació que el Partit Popular va
derogar amb els pressuposts del 2012. Nosaltres utilitzam els
pressuposts per crear noves infraestructures, vostès per derogar
drets.

Noves obres, posam en marxa noves obres, posam en
funcionament obres que hem fet durant aquest any. El centre de
salut mental del carrer Jesús que el vàrem trobar literalment
tapiat amb totxos, això és el seu llegat, un centre que estava per
acabar, vostès el varen tapiar, per no gastar 75.000 euros, i
haguessin tengut un centre de dia, un centre residencial, un
centre ocupacional, el que vostè hagués volgut.

Son Ferriol, es va perdre la llicència de l’ajuntament. Per
això, una de les seves preguntes és si tenim la llicència; doncs
sí, la tenim, perquè vostès la varen deixar perdre i ho sabien,
aquest és el seu llegat, senyors del Partit Popular; obres que
tenien llicència, que tenien contracte, que tenien 20.000 euros
per acabar i vostès les tapiaven, això és el seu llegat en temes
de serveis socials.

Tornam ser solidaris, tornam tenir política de cooperació
internacional, que vostè ni l’ha mencionada, ni cap diputat del
Partit Popular, tornam ser solidaris, perquè no podem tenir una
moral de quilòmetre zero, no només ens pot preocupar el que
passa al nostre voltant devora nosaltres, ens ha de preocupar
també el que passa a altres països, perquè les desigualtats
socials després generen immigració, generen problemes de
qualsevol tipus, de cohesió social, de cohesió internacional.

Fem tota aquesta feina amb aquests doblers. És clar que
podríem fer més, és clar que hi podria haver més doblers, però

creixem any rera any; amb menys doblers fem més coses, Sra.
Fernández, amb menys doblers de dependència, d’ajuda
econòmica de dependència que a vostè tant la preocupa arribam
a més gent. Vostè que és tan... o que vol mirar tant o que es
refereix a les estadístiques d’IMSERSO, ho miri, com varen
deixar el pressupost del juny del 2015, una nòmina de 1.900
euros. Pressupost actual, 3.055.000 euros. Vostès tenien
pressupostats 40 milions, nosaltres en teníem pressupostats 33,
idò nosaltres hem ajustat i incorporam més gent.

Vostès, amb quatre anys, 875 persones, amb quatre anys,
875 persones varen incorporar al sistema de dependència;
nosaltres no duem un any i mig i ja en tenim més de 1.600. A
vostè li preocupa la gestió de dependència? Doncs l’hauria
d’haver preocupada fa un any i mig o dos, ara poc estar un
poquet més tranquil·la.

I després ens diu, ens fa una esmena a la globalitat en
relació amb el que nosaltres vàrem prometre. Vostè (...)
realment..., primer els acords pel canvi que és el que sosté
aquest govern i els acomplim religiosament, i després (...) en el
pressupost, en els nostres programes electorals, a cap programa
electoral, ni a Podem, que vostès els consideren uns radicals, ni
el PSOE ni nosaltres, ni MÉS, dèiem que acabaríamos con la
pobreza, no, no, no, això... és que vostè ho ha dit literalment
aquí. Vostès deien, i ho pot mirar en el seu programa, que
conseguirían pleno empleo, això ho miri al seu programa, el
seu programa posa que conseguirían pleno empleo, però
nosaltres mai no ho hem dit, això seria molt agosarat, però fem
polítiques perquè efectivament la pobresa no afecti de forma
contundent les famílies.

Esmenes parcials, l’Alter, miri, l’Alter no és un problema de
pressuposts, nosaltres aquest Alter de fet ens han sobrat quasi
20.000 euros. Quin és el problema que ara tenim amb Alter?
Que les empreses s’impliquin més, necessitam llocs per poder
incorporar els joves, no és un problema pressupostari.

Fusió del consorci, fusió del consorci amb la Fundació
d’atenció a la dependència, aquesta obsessió que tenen vostès
de reduir l’administració pública per reduir-la, no es pot
mesclar una fundació que gestiona expedients individuals de
persones, la valoració, la gestió de les residències, amb una que
construeix. Per què no ho proposa a Educació? Perquè seria
una barbaritat, és clar, jo li ho deman: per què no ho fa amb
Educació, perquè no es vol carregar l’IBISEC que s’ajunti amb
qualsevol? Perquè hem de construir, ens hem de posar, el
consorci sociosanitari ha d’arribar al nivell d’IBISEC perquè
ens hem de posar a construir residències i centres de dia d’aquí
i fins a no aturar-nos en quinze o vint anys, perquè tendrem un
problema social. Estam envellim socialment i no en som
plenament conscients, fusionar això serà un desastre, vostès ho
varen intentar, el resultat és tenir el consorci paralitzat durant
quatre anys, es dedicava a revisar i a supervisar, però no a
construir, que és l’obligació d’aquest consorci.

Atenció a la dependència, Proper, vostè fa una proposta de
Proper de 300.000 i busques d’euros, crec, això és posar Proper
als nous municipis que ho tenien. No nosaltres ho volem posar
per tot; com que nosaltres ho volem posar per tot, quan ho
puguem posar. Primer què ha de ser? Primer han de ser les
persones que tenen grau 3, vostè m’ho deia quan era consellera,
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primer les persones que tenen grau 3, després les persones que
tenen grau 2 i les persones que tenen grau 1. Al programa
Proper hi van les persones que tenen grau 1. Després d’això,
quina és la “daixona”? Primer els que no tenen res, primer els
que no tenen cap tipus de prestació i després els que tenen
prestació. Els que anaven al programa Proper, tots tenien
prestació econòmica, o de tots, quatre que no en tenien. Per
tant, en aquests moments no és prioritari, ho hem de fer, ho
hem de fer perquè a més és un servei que és al catàleg de
dependència. Per tant, intentarem que abans de legislatura,
aquest programa estigui, però coordinats amb els consells
insulars, perquè aquí hi havia una descoordinació. El mateix
dia, en el mateix poble, hi havia un taller de recuperació de la
memòria del consell i l’horabaixa de recuperació de la memòria
del Govern. Això ha passat a la nostra comunitat autònoma, és
vera que el seu era un poc més especialitzat, però coordinats.
Per tant, pensam que no ha de ser.

I a més a més, vostès mirin què varen fer, vostès varen
retirar gent de valoradors, vostès varen llevar valoradors
d’atenció a la dependència, per posar-los al programa Proper.
Què significa això? Quan vostès tenien llistes pendents de
persones que estan pendents de valoració. Nosaltres els hem
tornat a fer valoracions, no farem el mateix que vostè. Jo crec
que no està justificada aquesta esmena a la globalitat, per tant,
deman que aquest Parlament no li doni suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Els inform que avui la votació es farà tota avui capvespre.
Al final no votarem avui migdia, sinó que totes les votacions es
faran el capvespre, quan acabem els debats.

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidenta. Sra. Consellera, antes de darme
lecciones, usted debería tener un poquito más de memoria,
porque ya había sido consellera antes. Usted que justifica su
presupuesto, entiendo que lo tenga que hacer, también
justificaba cuando el presupuesto de su conselleria, en plena
crisis económica en el año 2010, bajaba un 2,5%. Y daba
gracias a este recorte presupuestario de su conselleria, diciendo
que era la conselleria que menos bajaba. Entendemos que lo
pueda justificar todo.

Y tampoco me está escuchando. Yo le he justificado por
qué hemos presentado enmiendas a la totalidad y las enmiendas
a la totalidad que le hemos presentado, es precisamente por las
falsas expectativas y por las falsas promesas que ustedes
hicieron. Es que no importa ni siquiera tener memoria, basta
repasar las actas de los plenos de la legislatura pasada, para ver
todo lo que ustedes prometían. Basta ver titulares y titulares en
los periódicos para ver todo lo que decían, como nos criticaban
a nosotros que, aún aumentado el presupuesto y usted, como le
vuelvo a repetir, en su momento lo bajaba, aún nos criticaban

y además prometían cosas que sabían que no podrían cumplir.
Por eso hemos presentado enmiendas a la totalidad, lo que pasa
es que lo que no vamos a hacer tampoco es como hacían
ustedes, presentar enmiendas que también podríamos discutir
por qué muchas de las enmiendas que ustedes presentaban no
se las podíamos aceptar porque eran enmiendas totalmente
inasumibles. 

Yo, a pesar evidentemente de no estar de acuerdo con que
ustedes prometan una cosa y no la hagan, lo que no voy a ser
tan irresponsable para presentar enmiendas en las que no creo,
simplemente para que ustedes cojan y las rechacen. Le he
presentado enmiendas que creo que pueden mejorar el
presupuesto. Lo que les pido es que no mientan a los
ciudadanos y evidentemente en mi responsabilidad, que me
puedo equivocar, lo puedo hacer mejor o peor, presento
enmiendas que creo que se pueden cumplir, no le voy a
presentar enmiendas así porque sí. Sin embargo ustedes
presentaban enmiendas de millones y millones. Nos critican a
nosotros por presentar enmiendas que van a cargo a deuda. Yo
no le he presentado todas las enmiendas con cargo a deuda.
Usted sí que hacía eso, todas las enmiendas iban con cargo a
deuda.

Nosotros no queremos quitar la cultura, si usted se hubiese
leído como mínimo las bajas que presento, lo hemos explicado
muchas veces, no creemos que deba haber una conselleria
dedicada a la transparencia, a la participación y a la cultura,
porque además después de este año y medio, se ha comprobado
que tampoco sirve, queremos que esas competencias se
repartan en el resto de consellerias del Govern. Por eso no hay
ni una sola enmienda que no se pueda mantener la política en
materia de cultura, de transparencia o de participación. Pero no
creemos que se tenga que tener una estructura específica y las
enmiendas van a reducir estas partidas, que son las que
mantienen la estructura.

Usted habla del impuesto turístico para empezar. Lo que
ustedes proponían que pudiesen entrar en el impuesto turístico
solamente eran residencias, residencias, se lo lea, solamente
eran residencias, tanto residencias... y -residencias y hospitales,
exactamente-, pero es que además mi pregunta es, si el
impuesto turístico va a servir para financiar una serie de
proyectos y programas en este caso medioambientales, si se
hubiese metido por ejemplo financiar residencias, proyectos
medioambientales, si hubiesen tenido que financiar con
presupuesto propio. Lo que yo le digo, si estos proyectos se van
a financiar con cargo a la ecotasa, el presupuesto sobrante que
no se va a destinar de presupuesto propio, lo dediquen a
servicios sociales, tan sencillo como esto. Ustedes están
haciendo cabalas con el impuesto turístico, pero si hay voluntad
ustedes lo podrían destinar, así que no nos acusen a nosotros.

Respecto a dependencia. Sra. Santiago, la verdad es que
respecto a dependencia usted sabe perfectamente y tampoco
voy a entrar mucho más, lo que pasaba en dependencia porque
se lo dije yo personalmente. Y es cierto, teníamos un problema
de gestión, le pudo decir que no supimos resolverlo y que
ustedes con su director general han sabido resolverlo. Pero que
nos diga que nuestra intención no era gastar el dinero, cuando
sabe perfectamente que eso no es cierto, porque sabe y se lo
dije yo cuando hicimos el traspaso, cual era el problema. La
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verdad es que me parece de una deslealtad en este caso muy
importante. A partir de aquí, tampoco le voy a decir nada más. 

Pero, por ejemplo, tampoco habla de lo que pasaba en la
pasada legislatura en dependencia, que tuvimos que pagar 24
millones en atrasos de dependencia, que a usted le permiten
esta legislatura destinar todo el presupuesto en dependencia a
nuevos beneficiarios. Y tuvimos que hacer el esfuerzo y pagar
todos esos atrasos en el sistema de dependencia. Y un sistema,
que se lo he reconocido, funciona, están metiendo más gente en
el sistema, pero tienen a 4.000 personas que están pendientes
de recibir una prestación. Lo mire por donde lo mire y se ponga
como se ponga, son los datos que publica el IMSERSO. 

Sobre la renta social garantizada. Lo que nosotros le
estamos criticando y es que todavía no sabemos qué es lo que
ha ocurrido, porque no puede ser simplemente que se hayan
equivocado en las estadísticas, porque las estadísticas que
ustedes cogieron son las mismas que tenemos ahora, según los
últimos informes publicados, ¿qué es lo que pasa con la renta
social? Debe pasar algo más que no simplemente que no haya
personas que lo necesiten, porque todos los datos estadísticos
de todos los informes nos están diciendo que la situación en
Baleares todavía es muy complicada. ¿Cómo puede ser que en
el 2015 todavía exista esta situación y solamente se gasten 2
millones de renta social y sobren 18 millones? Evidentemente
que nos alegraríamos de que no hiciese falta esta renta social,
pero es que los indicadores son los indicadores, las personas
son las personas. Algo está fallando en la renta social y usted
en lugar de intentar arreglarlo, se dedica a recortar la renta
mínima de inserción.

Respecto al consorcio. Sra. Santiago, nosotros no hicimos
obras porque no teníamos dinero para hacer obras. ¿Es que
tenemos que recordar la situación que nos dejaron ustedes?
Que la Conselleria de Servicios Sociales debía 20 millones de
euros a entidades, nos encontramos con una deuda de 20
millones. No teníamos dinero para construir residencias, por
eso no las construyó el consorcio. Eso sí, pusimos en marcha
residencias que también ustedes paralizaron.

Respecto al servicio de ayuda a domicilio. Usted me dice,
solamente...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, hauria d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, un minutito. Para los casos graves de dependencia,
¡hombre! Es que el grado uno de dependencia entró en vigor en
julio del 2015, aún no había entrado en vigor, ¿cómo quería
que metiésemos a los del grado uno, si todavía no había entrado
en vigor?

Respecto a la concertación. Nosotros evidentemente
estamos totalmente de acuerdo con la concertación, fue lo que
se puso en marcha la pasada legislatura y con unanimidad de

todos. Y ya aumentamos el presupuesto nosotros por ejemplo
tanto en atención temprana, como en salud mental, pensando en
la concertación. 

Y respecto al servicio Proper, Sra. Santiago, a día de hoy no
hay ningún servicio de promoción de la autonomía personal
para personas...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, per favor...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

...dependientes. No lo dan ni los consejos, ni los
ayuntamientos. Es un servicio que ustedes han eliminado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Contestació per part del
Govern. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bé, que vostè hagi d’anar a l’any 2010
per justificar una esmena a la globalitat de l’any 2016, la veritat
és que me congratula, perquè està molt consolidada.

Nosaltres el que vàrem prometre és que reactivarem la
dependència. Vostè mateixa acaba de reconèixer que estam
reactivant la dependència, en tots els sentits; 228 places
residencials més en un any i mig; 70 places de centres de dia
més en un any i mig; 1.600 persones més en el sistema de
dependència. Vostè li deu donar valor a això, perquè vostès en
varen aconseguir 850 en 4 anys. Ha estat vostè que ha parlat
d’una conversació que vàrem tenir, a mi m’és igual
absolutament com a ciutadana quin era el problema que tenien,
si no eren capaços de gestionar un conflicte laboral que
impedia, que impedia que es gestionés adequadament l’atenció
a la dependència. Li haguessin dedicat més temps, haguessin
mogut les coses, haguessin fet resolucions diferents a les que
feien. Vostès en un any tenien boges a les valoradores, si tenim
les cartes que li havien enviat a vostè demanant per favor que
s’aturassin de canviar contínuament les ordres, que les tornaven
boges.

És igual el motiu pel qual vostès tenien paralitzada l’atenció
a la dependència. Hem hagut de venir nosaltres per reactivar-la.
Quatre anys de govern progressista, 10.000 persones. Quatre
anys del Sr. Bauzá, 800. Un any i mig de govern progressista,
1.600. Això són els números objectius...

(Alguns aplaudiments)

... vostès ja poden vestir-ho com vulguin. Això és el que passa.
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Clar que ens podem equivocar, tots ens podem equivocar,
de fet ens equivocam, de fet nosaltres ens hem equivocat amb
el tema de la renda social, hem fet una valoració abso... hem
posat els perfils... hem estat massa prudents a posar els primers
perfils, tal vegada si ho haguéssim obert a la situació de totes
les famílies que no arribaven a aquest mínim ara no parlaríem
d’això, però ens hem mogut molt de pressa, en menys d’un any
hem modificat la llei i hem posat en marxa la renda social.
Nosaltres ens podem equivocar, però vostès feien mal, senyora,
i no ho dic per vostè. No, no, feien mal, ho llevar les targetes
sanitàries als ciutadans no és fer mal?, o reduir l’atenció a la
dependència...

(Alguns aplaudiments)

...llevar les persones, llevar les persones dels familiars
cuidadors, llevar les persones, llevar de la Seguretat Social als
familiars cuidadors no és fer mal?

Vostès... no, m’escolti, m’escolti. Nosaltres ens podem
equivocar, però vostès feien polítiques per fer mal i la retirada
de la targeta sanitària era fer mal, retirar la renda
d’emancipació era fer mal, retirar de la Seguretat Social als
familiars cuidadors era fer mal i aquesta és la política del Partit
Popular dels serveis socials. Els agradi o no els agradi és
aquesta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Jo feia milions, efectivament, feia milions de modificacions
a les esmenes que li presentava perquè l’afectàvem i me’n
record detallant al Centre de Dia de Sant Joan 300.000 euros,
al centre de dia de tal 400.000, perquè eren coses que vostès
retiraven. Per construir el centre de Son Ferriol 700.000 euros
i anava a deute perquè estava inflat. Perquè nosaltres fèiem un
seguiment, un seguiment de tots els procediments bancaris que
vostès tenien i ho tenien inflat, i molt inflat, com va reconèixer
aquí el Sr. Marí. 

Em diu que no lleva de Cultura. Li diu, qualitat,
transparència i participació 151C; 451A, Direcció i serveis
generals de Transparència, Cultura i Esports; 455A, promoció
i serveis de cultura; 455B, planificació i normalització de la
llengua catalana. Què més ha de llevar? Que vol llevar el sou
de la consellera? Què més ha de llevar?

Residències, les residències no són un caprici de Fina
Santiago, és un projecte del Govern i, efectivament, si no
haguéssim tengut aquest doblers de la renda social que Hisenda
ens ha permès dur-los, cosa que no li permetien a vostè, a
nosaltres ens han permet fer-lo, els doblers sobrants d’això fer-
los per construir residències, haguessin hagut de reduir de
qualque altra conselleria perquè això és un projecte de govern.
Les residències no és un caprici de la consellera en aquest cas.
Si el Sr. Montoro ens pagàs allò que ens deu encara tendríem
menys problemes, si ens pagàs les carreteres. Miri, en això ens
pot ajudar.

4.000 persones, 4.000 persones no, ens falten... són 2.000
les que estan en llista d’espera entre, entre, valoració, la
valoració i el PIA, perquè una vegada que tenen el PIA pagam
ajuda econòmica d’una forma ràpida, mentre construïm

residències i centres de dia. Ara, Sra. Fernández, el problema
de l’atenció a la dependència quasi no és un problema en aquest
moment que incrementem més el tema d’ajuda econòmica,
mentre no tenguem places residencials i centres de dia podem
estar pagant ajudes econòmiques i l’espera és mínima. Després
hi ha unes 700 persones que estan pendent de valoració. 

Crec que aquests pressuposts són uns pressuposts adequats,
són uns pressuposts que es poden gestionar i són uns
pressuposts que van a l’arrel dels problemes dels serveis socials
que gestiona la comunitat autònoma, els municipis i els consells
en tenen altres. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señores y señoras diputados. Sra.
Consellera, Ciudadanos interviene en este debate de
presupuesto de la Conselleria de Servicios Sociales y
Cooperación para defender las enmiendas presentadas y que no
han sido aceptadas en comisión y comentar aquellas que han
sido transaccionadas.

En primer lugar me gustaría comentar, y en esto creo que
estaremos todos de acuerdo, que la atención integral a las
personas con discapacidad y/o dependencia debería ser un
derecho subjetivo real y no sólo legal. Por ello, desde
Ciudadanos hemos intentado lo mejor que hemos podido, para
no trastocar otras partidas también importantes, aumentar la
atención a la discapacidad en sus diversas facetas. Son un total
de cuatro enmiendas las que quedan a las cuales voy a
defender, aunque hay dos que están transaccionadas y también
las comentaré. 

La enmienda 16312 es una enmienda que sigue viva y es
una partida de afectación, no de substitución que pone, es de
afectación de 500.000 euros para posibilitar la ocupación de
personas acorde al nivel de discapacidad que posea.
Proponemos aumentar los convenios con empresas de especial
ocupación o con talleres ocupacionales así como potenciar la
figura del tutor laboral para inserción en el mundo laboral
general. Este programa se podría realizar en colaboración con
la Conselleria de Trabajo, y lo explico. La Dirección General
de Dependencia a través del Programa 313B, que está dotado
con 8 millones de euros, pretende una serie de actuaciones para
dar respuesta a las personas con discapacidad, entre otras
impulsar y gestionar nuevos servicios que permitan una vida
más autónoma a estas personas.

Para Ciudadanos uno de los mejores servicios que se puede
dar para potenciar la autonomía de una persona con
discapacidad es ayudarle a la orientación socio-laboral y
profesional. Para una persona con discapacidad encontrar un
trabajo es un reto y el desempleo es uno de los principales
problemas que sufren estas personas y que genera una espiral
de marginación y dependencia. 
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Es necesario, pues, un servicio, que es el que proponemos,
que ofrezca un tutor o preparador laboral que le ayude en la
búsqueda y que mantenga una relación inicial permanente con
la persona cuando encuentra un trabajo y con la empresa. Una
relación de acompañamiento con una periodicidad en función
de las necesidades y con el objetivo de la adaptación de la
persona con el puesto de trabajo y con el entorno. Muchas
entidades sociales cuentan con estos servicios específicos para
cada tipo de nivel o de discapacidad con las que se podría hacer
un convenio. 

Por otra parte, muchas personas con discapacidad necesitan
trabajos con entornos más protegidos, como son los centros
especiales de ocupación o talleres ocupacionales, con los que
proponemos, con esta partida también, crear convenios de
colaboración en coordinación con la Conselleria de Trabajo. 

Pasamos ya a la enmienda 16310, que ha sido
transaccionada, lo cual agradecemos. Esta enmienda tiene por
objeto aumentar la dotación en 200.000 euros, después de la
transacción, para ampliar el servicio de atención a domicilio en
convenio con los ayuntamientos, un servicio a domicilio para
personas que debido a la discapacidad tienen un alto grado
reconocido de dependencia y necesitan ayuda a la hora de las
actividades cotidianas básicas como ir al baño, comer o higiene
personal. Con ello también perseguíamos el objetivo de dar un
respiro a la persona cuidadora. 

En el mismo sentido, aunque es una enmienda que sigue
viva, está la enmienda 16311, que es de afectación, de 500.000
euros en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia
para posibilitar o concertar plazas en centros de día para
personas con discapacidad grave. Si bien los centros de día
para personas mayores son importantes consideramos que la
oferta de servicios sociales adolece de centros de día para
personas con discapacidad severa que conlleva dependencia.
Desde las instituciones hemos de dar una cobertura de calidad
a estas personas como también a sus familiares. 

Por último, teníamos la enmienda 16305, que queremos
agradecer también su aceptación tras una transacción, por la
importancia de su objetivo, tiene como finalidad destinar
50.000 euros para el estudio y proyecto para la construcción de
un centro terapéutico de menores que cumplen medidas
judiciales. De todos es conocido la problemática que conlleva
a los educadores mantener la convivencia y trabajo en grupo de
estos menores con un perfil adictivo y que suelen poseer
comportamientos más conflictivos con el resto de internos en
los centros de menores con medidas judiciales. Tanto la
metodología como el contenido de los programas educativos
terapéuticos y de reinserción social tendrán sin duda un mejor
resultado consiguiendo además la descongestión del centro de
Es Pinaret que pese a su futura ampliación sin duda es
insuficiente para cumplir con todas las medidas judiciales que
vienen. 

Respecto a la enmienda 16306 decir que la retiramos, pues
es innecesaria una vez aceptada esta enmienda anterior.

Nada más y muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyories. La
proposta global de despesa referida a la secció 17 és de prop de
179 milions d’euros, el que representa un increment de l’any
2016 de prop de 16 milions. 

En línies generals, es tracta d’un pressupost adequat
respecte del fet que presenta com a compliment progressiu dels
acords del pacte de govern especialment en el que es refereix
a la renda social garantida, la renda d’emancipació, la
concertació de serveis i la millora de l’atenció a la
dependència.

Per una altra part, també respecte de la distribució
competencial que així mateix una vegada transferida la gestió
de serveis socials als consells insulars són pròpies del Govern
de la CAIB. També incorpora actuacions d’interès en un àmbit
d’intervenció, família i unitats de convivència sense una
adscripció competencial clara, a més, incorpora intervencions
que són de caràcter intersectorial, però necessàries d’abordar
des dels serveis socials.

De les sis esmenes presentades, quatre fan referència
sobretot a l’augment a la cooperació, la cooperació
internacional amb 4 milions... prop de 4,5 milions. Aquesta
partida representa únicament un 0,12% del pressupost de la
CAIB, es reclama assolir de manera progressiva la
reivindicació del 0,7% per a cooperació al desenvolupament.

La proposta és incrementar aquest pressupost principalment
a les partides del Fons mallorquí de solidaritat, Fons menorquí
de cooperació, Fons pitiús de cooperació i Universitat de les
Illes Balears amb l’objectiu d’apropar-se al nivell pressupostari
i als projectes desenvolupats abans del 2010, amb el propòsit
de promoure els ensenyaments encaminats a la formació
d’especialistes principalment en branques interdisciplinàries i
d’interès social els quals poden ser també una forma de
transferència dels coneixements complementant l’estructura
oferta... l’estructura d’oferta docent curricular oficial de la UIB.

L’altra esmena presentada fa referència a l’augment de
recursos per a l’atenció a la dependència, tot i que aquesta
partida s’incrementa respecte a l’any 2016 a l’any 2017 prou de
16.000 euros, han augmentat. És un dels programes que a causa
de les retallades sofertes en la legislatura anterior s’hauria
d’incrementar per tal de compensar els desequilibris al sistema
de dependència.

Per una altra part... bé, són dues dades importants que cal
revertir, la despesa per habitant de la CAIB és de 61,4 euros
per persona i any, molt per sota de la mitjana estatal que és de
113,15 euros per persona i any. Una de cada tres persones
dependents que estan al sistema es troben en llista d’espera.
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La proposta és incrementar principalment en serveis de
proximitat, ajuda a domicili, centres de dia i també concertació
de places residencials.

I una sisena esmena cap als nous models familiars, el
programa que aborda família i unitats de convivència,
s’incrementa significativament a 1.202.000 euros, s’incorporen
increments en activitats molt necessàries com és l’abús sexual
infantil, bullying, violència filioparental, mediació familiar,
etc., i tot això es proposa dedicar una partida a l’estudi de nous
models parentals i garantir l’emancipació juvenil, no únicament
de joves que estan en el sistema de protecció de menors.

Volem, a més a més, destacar altres programes com són la
planificació i ordenació social que s’incrementa de manera molt
significativa 27 milions, els increments es justifiquen amb la
pujada de finançament a la corporació local del pla de prestació
socials bàsiques, la renda social garantida i la reforma del
centre d’Es Pinaret.

Vaig cap a una altra banda, l’aportació als consells insulars
per a la gestió de la renda mínima d’inserció, la qual cosa es
justifica amb la creació de la renda social garantida que
absorbeix part dels beneficis d’aquesta renda.

També destacar l’atenció a la discapacitat, és adequat per
a donar continuïtat als serveis actualment gestionats i
incorporar la gestió i concertació de serveis socials per a
persones amb problemàtica de salut mental... i nous serveis que
permetin una vida autònoma per a persones amb discapacitat
física.

Les mesures... també volem destacar les mesures judicials
i de prevenció del delicte que incrementa en 931.000 euros,
aquest programa té l’objectiu d’executar la Llei de
responsabilitat penal del menor 5/2000, referit a les mesures
judicials privatives i no privatives de llibertat. Aquest
increment està destinat a la millora de les mesures i actuacions
actualment en xarxa.

I per últim, volia destacar també la integració... aquell
programa que fa referència a la integració social d’immigrants
que s’incrementa en 360.000 euros, quasi 370.000, aquest
increment es dedica principalment a la transferència als
consells insulars en coherència amb les transferències de
competències fetes en matèria d’inserció d’immigrants... a la
Llei 14/2001.

És això, nosaltres estam contents amb... la proposta de la
conselleria, l’increment del pressupost i tenint en compte tot el
que està fent i tot el que està recuperant pensem que va en bona
direcció.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola, bon dia, bon dia a tothom. És difícil quan presentam
i debatem un pressupost en aquest parlament i en qualsevol
parlament no deixar de parlar de números, però... avui parlam
de persones i precisament en una comunitat autònoma on batem
rècords en turistes, crec que no sobra recordar que batem també
un rècord, que és el rècord de la pobresa. Som en aquests
moments la tercera comunitat amb més pobres a Espanya,
300.000 persones es troben en risc de pobresa o d’exclusió
social. No fa falta recordar les dades de les persones que passen
fam, de les persones que passen fred i jo voldria aquí només
deixar palesa la filosofia i la ideologia de MÉS per Mallorca en
aquest àmbit.

Nosaltres consideram que la pobresa és una opció política
en el sentit que els partits polítics tenen l’opció no d’acabar
amb la pobresa, perquè en aquests moments ens hem de fixar
no només en les conseqüències, sinó en les causes de la
pobresa, la precarietat, la desigualtat que hi ha i està en les
nostres mans, per tant, intentar acabar amb la pobresa o com a
mínim palAliar les conseqüències de la pobresa. 

Per tant, en aquesta línia nosaltres consideram que aquest
pressupost de la Conselleria de Serveis Socials són uns
pressuposts socials, justament en aquesta línia, és un pressupost
que augmenta gairebé un 10%, ho podem relacionar amb el que
augmenta el pressupost global de la comunitat autònoma, també
un 10%, això ho fa amb fons propis.

Les polítiques socials segueixen sent una línia prioritària
d’aquest govern, és a dir, continuam amb les polítiques de
retorn de drets i també de rescat social.

Nosaltres des de MÉS per Mallorca hem intentat contribuir
al fet que aquests pressuposts siguin encara més socials amb
dues esmenes que s’han presentat a l’articulat que han estat
acceptades i que crec que configuren aquest pressupost encara
amb un perfil més social perquè el fons de contingència
inclourà també les ajudes a la dependència i també perquè
mitjançant la renda social garantida es podran augmentar les
pensions no contributives.

Del debat a la totalitat que hi ha hagut fa un moment,
nosaltres donam suport, com no podria ser d’altra manera, al
posicionament de la consellera i votarem en contra de l’esmena
a la totalitat que ha presentat el Partit Popular, precisament
perquè consideram que aquests pressuposts són socials i
compleixen no només els acords pel canvi, sinó unes
expectatives que teníem de canvi i de consolidació, de
recuperació i de creació de noves polítiques socials.

Per àrees d’actuació s’ha augmentat l’atenció a la
dependència i a la discapacitat, ha crescut el pressupost en salut
mental, també en menors i famílies, en cooperació, s’han
impulsat serveis comunitaris dels serveis socials i es mantenen
les polítiques contra la pobresa. Per tant, consideram que
aquest pressupost compleix aquests objectius.

Pel que fa a les esmenes que s’han presentat, voldria
destacar que hi ha 4 esmenes a la totalitat i 24 esmenes parcials
i d’aquestes 24 esmenes parcials se n’han acceptat o
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transaccionat 13. Ho voldria destacar sobretot per agrair als
grups parlamentaris la seva bona predisposició a l’hora de
negociar i transaccionar i també per deixar palesa la nostra
voluntat de millorar en tot el que és possible aquests
pressuposts i també per deixar constància de la bona relació
que tenim dins la Comissió d’Afers Socials que fa possible
arribar a aquest tipus d’acords.

Respecte de les esmenes presentades, com he indicat abans,
se n’han acceptat o transaccionat 13, una del Grup Parlamentari
Popular, la 16602, sis del Grup Parlamentari Podem, n’hi ha
hagut tres de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, una d’El
Pi i dues del Grup Mixt, de Ciutadans.

Respecte de les esmenes parcials presentades pel Partit
Popular, ja ha destacat la Sra. Fernández que n’hi ha una sèrie,
quatre, si no vaig errada, que són repetides, perquè vostès
entenc que insisteixen en aquestes iniciatives, en alguns casos
la resposta ja la vàrem donar en comissió perquè no han canviat
les circumstàncies respecte de l’any passat i en altres
consideram que en aquests moments no... no és una prioritat del
Govern o bé ja s’acompleixen en altres partides. Respecte de...
bé, això fa referència a les esmenes 16597, 16596, 16595 i
16600, que són esmenes que ja s’havien presentat anteriorment
i que votarem en contra.

Respecte de les altres esmenes, la 16594, vostès proposen
que augmenti la dotació de la renda mínima, nosaltres
consideram que l’ampliació dels perfils dels beneficiaris de la
renda social garantida no ho fa necessari i per tant, votarem en
contra.

Després, pel que fa a la recuperació del servei Proper que
proposen a l’esmena 16599, nosaltres també en la línia del que
ha indicat la consellera veim que és una programa que el Partit
Popular va deixar, que per implementar aquest programa en
aquests moments és necessari disposar de 900.000 euros, que
funciona o funcionava a 9 municipis només de Mallorca, però
que esperam que en els propers anys es puguin recuperar
sempre amb la colAlaboració dels consells insulars i dels
municipis.

Pel que fa a l’esmena 16601, on vostès proposen una
dotació per a pobresa energètica, nosaltres consideram que
aquest concepte ja està integrat a la línia destinada a la lluita
contra la pobresa i per més d’1 milió d’euros que és el que
proposen vostès. Nosaltres consideram que s’ha de lluitar
contra la pobresa en general, no només contra la pobresa
energètica i per això tenim la renda social, la renda mínima, les
subvencions a entitats sense afany de lucre, el fons
d’emergència social a les escoles, el fons de lluita contra la
pobresa infantil a través dels ajuntaments o les mateixes beques
als menjadors escolars, que també han augmentat.

Pel que fa a l’esmena 16598, on vostès han proposat... pel
que fa al servei d’atenció a domicili, nosaltres inicialment els
vàrem proposar una transacció, el que passa és que veiem que
vostès ho volen destinar a gestió, aquesta partida, i nosaltres ja
els hem indicat que aquesta partida ja està inclosa al preu que
ja... que ja cobreix el Govern el preu d’hora, el preu que es
paga per hora d’atenció als municipis.

Finalment, per a l’esmena 16602, que és una esmena que
vostès han proposat per a la creació d’una línia d’ajudes per a
la innovació de projectes socials, els hem proposat una
transacció, vostès ja ens han dit que l’accepten i els agraïm
aquesta transacció.

Pel que fa a les esmenes parcials que ha presentat el Grup
Mixt, Ciutadans, bé, en vàrem aprovar dues i, respecte de les
altres dues no les aprovam bàsicament perquè entenem que es
tracta de competències, una competència de la Conselleria de
Treball, la 16312, i l’altra, competència dels consells insulars,
la 16311.

Per part meva, només els volia indicar aquestes esmenes i
recordar, reprenent el fil amb què he iniciat el principi de la
meva intervenció que parlam de números, però aquests
pressuposts parlen de persones, parlen dels fills que... parlen de
les mares que estan cuidant els seus fills discapacitats, parlen
dels fills que estan cuidant les seves mares amb Alzheimer,
parlam de les mares que estan fent cua als centres, a les entitats
que reparteixen menjar, parlam de treballadors socials,
d’educadors socials, de psicòlegs, parlam de pobles i per tant,
els agraesc les esmenes que presentin i que donin suport també
al pressupost d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Ens passa
una mica el mateix que abans al Sr. Pericay, estam al torn en
contra i no li votarem tot, ara bé, sí que votarem l’esmena a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular en contra.

Des d’El Pi hem de dir que valoram positivament
l’increment d’aquests 15,7 milions d’euros respecte al
pressupost de l’any 2016, tots tenim clar que quan s’han de
repartir uns pressuposts en les diferents necessitats de la
ciutadania mai no en tenim abastament perquè desgraciadament
hi ha moltes persones per les quals certs serveis i ajudes
d’aquesta conselleria són essencials, sobretot des que va
començar la crisi econòmica, una crisi que ens va afectar a tots,
però sobretot als colAlectius més vulnerables.

Molta gent d’aquestes illes ha patit molt en uns anys als
quals ha augmentat la pobresa i la desigualtat al mateix temps
que disminuïen els recursos i ajudes per a aquestes persones.

Per això tornam a insistir en la urgència d’aconseguir un
finançament millor i més just per a aquesta terra i per a la seva
gent.

Pel que vàrem poder deduir a la compareixença de la
consellera en la presentació dels pressuposts veim que s’està
seguint el camí que es va començar amb el pressupost de l’any
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passat i li he de dir, Sra. Consellera, que ens agrada aquest
camí.

A Balears tenim mancances molt importants pel que fa a les
residències de persones grans i als centres de dia, ja sigui per
necessitat, per fer reformes o per falta de places i és urgent
solucionar-ho. 

Com ha dit la consellera és important tenir residències
pròpies, pero no s’han de deixar de banda les residències
públiques o les places públiques que existeixen i s’han de
tractar de la mateixa manera. Igualment, també és molt urgent
començar l’ampliació d’Es Pinaret i confiam que la partida
d’infraestructures destinada a aquest centre executi el projecte
aquest any que començarà ara. Les mancances d’aquest centre
són moltes i a molts nivells i un centre de menors no es pot
permetre ni una deficiència, ni una infraestructura, ni uns
recursos ni en seguretat.

També sap que compartim amb vostè la preocupació per la
manca d’integració dels joves als quals els ha tocat viure un
moment econòmic molt difícil.

Un altre tema capital per a nosaltres és la integració dins la
nostra societat de les persones amb diagnòstic de salut mental.
Es fa feina i encara en queda molta per fer, tant en el diagnosi
com en la integració amb normalitat d’aquestes persones en el
món sociolaboral.

També es treballa amb les prestacions, però hem de tenir
present la necessitat d’anar millorant en l’agilitat dels processos
de diagnosi, perquè per a molta gent aquestes ajudes són
essencials i de vegades la seva assignació s’endarrereix.

Però, com li deia, en línies generals, estam satisfets amb els
pressuposts presentats per aquesta conselleria i els animam a
continuar fent feina en aquest sentit. Ara bé, només afegir que
els 18 milions d’euros que li sobraren de la renda social
garantida no haurien d’haver sobrat, si haguessin previst
augmentar el ventall de beneficiaris, així com els varen
demanar, s’haguessin pogut donar tot aquest tipus d’ajudes.
Des d’El Pi vàrem presentar una esmena a aquesta conselleria
perquè ens semblava molt interessant adquirir un compromís i
era per a un programa d’unificació d’actuacions i necessitats
per un pacte per la infància. Fa un temps que hi treballam
conjuntament i pensam que s’han d’unificar les actuacions per
fer una feina més productiva i per assolir els resultats que tots
volem. Aquesta esmena es va aprovar per unanimitat en
comissió i des d’aquí els ho volia agrair a tots els grups
parlamentaris.

Pel que fa a la resta d’esmenes presentades pels altres
grups, votarem en consonància amb el dia de les comissions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Fernández, jo li he de dir que
comparteix totalment la lectura que ha fet la consellera sobre
les seves esmenes a la totalitat, l’explicació, la interpretació que
ha fet de les seves esmenes a la totalitat, especialment perquè
el dia de la compareixença vostè mateixa ja li va dir que no
faria una crítica ferotge del pressupost d’aquesta conselleria,
simplement deia que l’havia decebuda, l’havia decebuda una
mica l’import de les diferents partides.

Vostè ha justificat que les seves esmenes a la totalitat són
d’alguna manera per fer-nos passar per adreçador, per fer-nos
veure que hem enganyat la ciutadania. I jo sobre això penso
que si hem enganyat la ciutadania a qui pertoca passar-nos
factura és a la ciutadania i ja ens la passarà, si cal, no passi
pena, però que la seva feina, si de cas, seria, com va fer vostè
el dia de la compareixença, és analitzar el pressupost des del
seu punt de vista polític, que crec que és el que he fet amb les
esmenes parcials, i jo per tant també crec, tot això és el que
hem fa pensar que realment les seves esmenes a la totalitat han
respost més a una directriu política global del seu grup de
presentar esmenes a la totalitat a totes les seccions dels
pressuposts.

Per tant, tampoc m’estendré gaire en el debat de totalitat,
perquè penso que, a través de la qüestió incidental, la
consellera ha pogut donar els arguments, per tant per part meva
seria totalment repetitiu, i fent-li la lectura que jo faig de les
seves esmenes a la totalitat, doncs em sembla que no cal
dedicar-hi més temps.

Per tant, passo directament a les esmenes parcials, i respecte
de les esmenes parcials la veritat és que l’he de felicitar, l’he de
felicitar, sobretot per comparació a la feina que han fet els seus
companys, almenys a les seccions que a mi m’ha tocat
analitzar, perquè, en comparació amb la feina que, de fet, vaig
tenir ocasió de fer-li saber al Sr. Gijón del que pensava de la
feina que ell havia fet a la secció de Turisme, doncs veig que
vostè ha fet més feina que els seus companys, perquè amb les
seves esmenes parcials fa unes propostes; en línies generals
planteja unes baixes, que estic totalment d’acord amb els
comentaris que ha fet la consellera, doncs bé, es veu que ha
anat a gratar allà on hi havia doblers, on, d’acord amb la seva
visió ideològica, lògicament, doncs creia que hi havia coses
menys prioritàries que les que vostè proposava.

I per tant, per comparació amb la feina dels seus companys,
he fet referència al Sr. Gijón, perquè vam tenir ahir el debat,
però en comissió també vaig cridar l’atenció en el mateix sentit
al Sr. Jerez, al Sr. Gómez, per tant crec que tenc una visió, per
mor que som un grup tan petit i m’ha tocat preparar tantes
seccions que tenc una visió prou clara de la feina que fan tots
i cadascun dels diputats del seu grup. Si vol qualque dia que li
faci arribar les meves conclusions, ho faré amb molt de gust.

(Remor de veus) 

Anem a analitzar les seves esmenes, perquè vegi que és una
felicitació relativa, d’una banda, ha posat en pràctica vostè
també una cosa molt estesa en el seu grup, amb la qual
evidentment no estam d’acord, que és imputar tantes baixes al
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pressupost de la Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports; vostè ho ha justificat dient que són d’estructura, com
que estan en contra que existeixi aquesta conselleria fan
despeses, ataca les despeses d’estructura. La més vistosa és la
de la llum, la de no pagar el rebut de la llum, no sé si deu tenir
a veure amb la pobresa energètica i al Palma Arena hauran
d’anar a la Conselleria de Territori perquè, a través dels fons de
pobresa energètica els paguin la llum, perquè si no tots els
funcionaris que hi ha allà dintre no podran fer feina. Aquesta és
l’esmena 16598, que ja s’ha arribat a una transacció, per tant
podem estar tranquils que la conselleria tendrà llum.

Després també, una altra esmena, la 16599, les despeses de
seguretat, que també em sembla que és una despesa totalment
necessària. Però és que això, té raó, fa referència a estructura,
però és que vostè no només ha atacat les partides d’estructura;
és a dir, ha atacat partides de polítiques que fa aquesta
conselleria que, com molt bé diuen vostès, si no es fessin des
d’aquesta conselleria s’haurien de fer des d’altres,
concretament, doncs, amb moltes esmenes ataquen les partides
per fer polítiques de cultura, per fer polítiques de política
lingüística, per fer polítiques de transparència, com per
exemple l’esmena 16594. Per tant, no és veritat que només
ataqui i només impugnin l’existència d’aquesta conselleria, sinó
que també impugnen les polítiques que després s’omplen molt
la boca, per exemple el tema de transparència, que són molt
exigents amb el Govern, i després resulta que demanen que es
facin baixes a les polítiques de transparència.

Després, també, malgrat les meves felicitacions, també ha
comès el mateix error que han comès molts dels seus
companys, de fer esmenes que són impossibles o són il·legals
o que ataquen partides que són indisponibles, i que per tant
l’esmena és inviable; per exemple, l’esmena estrella, el que jo
considero que és l’esmena estrella, la 16600, per dotar la
nòmina de dependència amb 3,5 milions més addicionals; bé,
d’aquests 3,5 milions 2 milions van a deute, és clar, vostè diu:
jo només he imputat 2 milions. Clar, en comparació amb el que
han fet en altres seccions del pressupost és poc, però bé,
d’aquesta mesura estrella, 3,5 milions 2 milions van a deute, o
sigui una part molt important del que vostè ha esmenat en
termes d’import, una part molt important va a deute, d’això ja
n’hem parlat, realment aquí a mi em sembla molt més coherent,
molt més seriosa la postura de Ciutadans en aquest terreny.

L’altre dia el Sr. Jerez, ah, no hi és, el tenia a l’esquena, em
deia que no fem res que vostès no hagin fet en altres
pressuposts, i jo li vaig contestar: sí, vaig aprenent que hi ha
molts coses que es fan en aquest parlament que jo no entenc i
no comparteixo, no ho sé, el dia que jo presenti una esmena, el
dia que sigui a l’oposició, això primer hauria de passar tornar
a ser diputat i després tornar a ser a l’oposició, i els presenti
esmenes d’aquest tipus, doncs els acceptaré la crítica. Jo crec
que l’excusa de dir: tota la vida s’ha fet així, no és una excusa
seriosa i haurien de tenir altres excuses i haurien de ser capaços
d’explicar per què justifiquen les seves esmenes amb baixades
a deute.

Però, a part també deia que n’hi ha d’il·legals, perquè clar,
l’esmena 16601, per dotar el Pla de prestacions bàsiques, va
contra el fons de contingència, i el fons de contingència aquest

existeix per una llei de finances que vostès van aprovar i que,
per tant, tenim l’obligació de...

(Se sent de fons el Sr. Camps i Casasnovas de manera
inintel·ligible)

... tenim l’obligació evidentment doncs de votar-hi en
contra.

I com li deia, també n’hi ha d’impossibles, perquè tot i que
es veu que vostè realment ha fet una feina seriosa, rigorosa,
d’analitzar d’on podria treure doblers, en alguns casos s’ha
passat de frenada també, per exemple l’esmena 16594, per a
dotació de la renda mínima d’inserció, i l’esmena 16600, per
augmentar la nòmina de dependència, que ja hi he fet
referència, amb aquestes dues detreu, en el primer cas, 300.000,
i en el segon cas, 200.000, com no del capítol 4 de la Direcció
General de Política Lingüística, en total 500.000 euros.
Llàstima que la partida aquesta només de 424.000 euros, per
tant d’on no n’hi ha no en pot rajar, ja ho hem comentat amb
altres portaveus. Això, si li passa a vostè que s’ho ha mirat, que
ja es nota que s’ho ha mirat i s’ho ha treballat, jo m’imagino,
perquè clar, com que aquí tots ens analitzem les seccions per
activar, és a dir, on es produeixen les altes, però no tenim la
visió en passiva, que és on es produeixen les baixes, jo
m’imagino que vostès es deuen haver gastat el pressupost de
cultura diverses vegades per justificar totes aquestes propostes
en positiu que ens fan, es deuen haver gastat diverses vegades
el pressupost de cultura.

Realment, caldria millorar l’aplicatiu de presentació
d’esmenes, perquè hauria de ser impossible que un grup
parlamentari presentés esmenes amb una partida per un import
superior del que té.

Per tant, ja veu que la felicitació que li feia era per aplicació
d’aquell vell adagi, que diu que el guerxo és el rei al país dels
cecs, però encara que sigui així, doncs crec que realment
mereixia aquesta felicitació i per això li he volgut fer.

Per tots aquests motius en aquest debat de la globalitat de
les esmenes, rebutjarem totes les seves esmenes. Pel que fa a
les del Grup Ciutadans, doncs ja s’han acceptat o s’han
transaccionat, en queden dues que votarem també en contra,
perquè vostès proposen temes que són competència, en un cas,
de la Conselleria de Treball, i en un altre, dels consells insulars.
I per tant, exceptuant evidentment les que s’ha arribat a un
acord, a les que queden vives també hi votarem en contra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Garau del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Sra. Fernández,
a la Sra. Santiago i a mi, que som viejos del lugar y del sector,
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vostè no ens engana. Vostè pot enganar molta gent que tal
vegada no la coneix bé, que sap que ha estat consellera de
Serveis Socials, que ha fet una feina i que és una persona molt
hàbil comunicativament, que tracta bé la gent, que és amable,
que és simpàtica, tot això molt bé, però el seu discurs, Sra.
Fernández, a nosaltres no ens engana.

Miri, el juny del 2011, la seva conselleria, no la que vostè
tenia, la del Partit Popular, la Conselleria de Serveis Socials va
deixar la nòmina de dependència, bé, les persones amb
prestacions de dependència, amb 14.564 persones. El juny,
quan vostè ja sí era consellera i va deixar la seva conselleria,
tot això dates de l’IMSERSO, dates oficials, el va deixar en
11.558 persones; 3.006 persones menys, amb una demanda
pujant, amb una necessitat creixent. Vostè, amb 3.000 persones
menys, vostès deixen les persones amb problemes de
dependència a Balears.

Bé, entram nosaltres, entra la consellera Santiago, amb un
any i mig, d’11.558 que vostès varen deixar, s’ha passat a
14.114 persones, 2.556 persones més i no duem quasi ni un any
i mig. Per tant, aquestes dades, que són tan contundents, i que
jo sé que vostè sap, i jo sé que vostè les coneix perquè vostè
sap perfectament entrar en el sistema de registre estadístic de
l’atenció a la dependència, i sap perfectament què hi ha i què
vol dir aquest registre. Amb aquestes dades, només en el tema
de dependència, per no entrar en altres, vostè s’atreveix a dir
que nosaltres som... incomplim les promeses, que generam
expectatives que després no arribam a concretar res? Jo crec
que aquest discurs, que ja el començam a conèixer, és un
discurs trampós, és un discurs cínic, i li agrairia que si l’ha de
tornar fer pugi aquí amb dades solvents, amb dades on es
pugui... perquè clar, acusar-nos, és clar...

(Algunes aplaudiments)

... és que acusar-nos que no acomplim les nostres promeses
i les expectatives que generam és una acusació totalment d’un
intangible i d’un subjectivisme que no es pot discutir,
únicament es pot negar, però és que el que no es poden negar
són les dades d’atenció a la dependència de la seva gestió i les
dades de la nostra gestió. I això, si miram els pressuposts, vostè
diu: no, és que nosaltres vàrem augmentar un 15% el
pressupost; el varen augmentar un 15% respecte de l’any 2014,
però la mitjana de tots els pressuposts que ha gestionat el Partit
Popular quan ha tengut serveis socials, ha estat una mitjana
pràcticament nul·la; en quatre anys pràcticament no s’ha
evolucionat en cap esforç econòmic i això ho dic amb sèries
històriques que existeixen i que en qualsevol moment les pot
consultar.

Per tant, els pressuposts de la conselleria de Serveis Social
d’enguany són uns pressuposts que ataquen els problemes que
té aquesta comunitat; són uns pressuposts que, com sempre ha
fet el Govern de progrés en aquesta comunitat, sempre van cap
endavant i van cap endavant, evidentment amb dificultats,
evidentment amb menys doblers del que ens agradaria a tots,
però amb dificultats atacant els problemes, com per exemple el
de la renda social garantida a la qual vostè tants entrebancs hi
troba i tants problemes de càlcul que hi va haver, no, Sra.
Fernández, nosaltres sí que ens esforçam, sí que ens
comprometem, i això hi ha una base molt clara per veure-ho.

Jo no m’estendré més amb les esmenes, perquè ja els meus
companys de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca ho han
detallat, realment l’exposició del Sr. Castells ha estat molt
interessant i molt divertida, perquè és clar, vostès presenten
unes esmenes que són quasi un brindis al sol, una quantitat de
temes que són inviables o perquè són impossibles o perquè es
troben fora de context i que, a més, arrasen 2,5 milions de la
Conselleria de Cultura.

Del Grup Mixt, doncs la veritat és que les esmenes que ha
fet, bé, algunes les hem transaccionat, i la majoria eren bones
esmenes, el tema de la inserció laboral, que jo compartesc
moltíssim, és un tema molt important, encara que sí que és vera
que s’ha de fer des del Consell Insular de Mallorca i de la
Conselleria de Treball.

Amb l’exposició d’El Pi hi estic totalment d’acord,
l’expressió que ha fet, veu un camí cap endavant, o sigui jo crec
que tots els grups d’aquesta cambra veiem que serveis socials
ha recuperat un camí que mira cap endavant i per tant votarem
en contra, evidentment, de l’esmena a la totalitat i a les esmenes
parcials votarem amb els grups de Govern de MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca i Podem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, intervendré desde aquí. Sr. Castells,
entiendo que ha llamado tuerta, pero, bromas aparte, decirle
que yo en la comisión creo que fui bastante clara, es cierto que
me habían decepcionado los presupuestos, por eso hemos
presentado la enmienda a la totalidad, he intentado explicar
porqué, ustedes pueden estar de acuerdo o no, y también dije
que dejaría el debate político para el Pleno, y evidentemente en
comisión me centré más en las enmiendas parciales, que hoy
también hemos intentado explicar.

Estoy totalmente de acuerdo con usted que la manera de
elaborar los presupuestos y hacer las enmiendas debería de
hacerse una revisión, porque tampoco me resulta lógico, yo ya,
desde el año pasado, cuando era consellera, tampoco entiendo
cómo se producen las enmiendas, así que, si quiere, nos
podemos poner a hacer o a elaborar un sistema que realmente
sirva para presentar enmiendas que puedan contribuir a mejorar
los presupuestos, porque muchas veces al final estamos
haciendo política para nada. Igual que también le brindó, y esto
a la portavoz de MÉS por Mallorca, la Sra. Capellà, también le
gustará, ver cómo podemos revisar, por ejemplo, también el
debate de presupuestos para que no tengamos que estar tres
días, por ejemplo, y muchas veces este debate resulta estéril,
¿no? Entonces, nos podemos poner a trabajar, porque es cierto
que las cosas, por mucho que se hayan hecho siempre así, se
pueden cambiar.
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Decirle al Partido Socialista, al Sr. Garau, que, aunque las
cosas se hayan hecho siempre de alguna manera en relación a
lo que usted decía de usted y la Sra. Santiago, también se
pueden hacer de otra manera; yo le he dado datos, he intentado
explicar como buenamente he podido porqué hemos
presentados las enmiendas, tanto a la totalidad, como las
enmiendas parciales, si a usted no le gustan estos datos, pues lo
siento mucho.

Decirle que, evidentemente que criticamos los fallos de la
renta social garantizada, así como también en su momento
cuando se tramitaba la ley, presentamos enmiendas para
mejorar esta ley, pero creemos que algo está fallando, y eso
ustedes no lo pueden negar porque gastar el 10% de un
presupuesto de su medida estrella es evidente que algo está
fallando. Le diré que si no le gusta a usted y a la Sra. Santiago,
pues, bueno, paciencia, no le puede gustar a todo el mundo;
pero decirle que yo engañar no he engañado a nadie. Y si
quiere un dato más le diré que creo que uno de sus problemas
es que no les gusta nada de lo que haga el Partido Popular y la
realidad y eso se puede comprobar en los presupuestos, es que
el presupuesto de Servicios Sociales del 2011 al 2015, que fue
nuestro último presupuesto, aumento un 56%.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidenta, no haré uso de la palabra. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra Marta Maicas del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Jo sí que faré ús de la meva paraula. Només és per indicar,
perquè així m’ho ha fet notar la lletrada, que no hem explicat
la transacció, ho vàrem fer en comissió, és una transacció que
des del Partit Popular ens vàrem demanar una mica més de
concreció i senzillament es tracta de l’esmena 16602, on
proposam el canvi d’addició a afectació, destinar 50.000 euros
enlloc de 200.000 euros, per a la creació d’una línia d’ajudes
per al foment de la innovació social. I en tercer lloc, proposam
afectar la mateixa partida d’alta, 313I, subconcepte 48000.

I ara des del Grup Parlamentari Popular em pareix que ha
de constar si accepten o no la transacció.

Gràcies.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

La aceptamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No faré ús de la paraula. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Garau del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Perdona Margalida, podries repetir la transacció que no
estava... Gràcies.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sra. Presidenta, si em permet? És la transacció que vàrem
proposar en comissió allà, és la mateixa. És l’esmena 16602...
la del Partit Popular de les línies d’innovació social. Sí aquesta.

EL SR. GARAU I SALAS:

Estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Estan tots els grups d’acord amb aquesta transacció?
S’entén que sí.

Bé idò ara fem un recés per anar a dinar i a les quatre i
quart aquí.
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