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EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Passam al debat núm. 5, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, 15775;
secció 6, Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, 15776; secció 7, Consell Audiovisual de les Illes
Balears, 15777; secció 35, Fons de contingència, 15778; secció
37, Fons d’impuls del turisme sostenible, 15779; secció 50,
Agència Tributària de les Illes Balears, 15781; secció 78,
Escola Balear d’Administració Pública, 15780; S10, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, Societat Anònima, 15780.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, 15554.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, al
programa 222B, activitats classificades i espectacles, 15788; al
programa 222C, actuació de policies, 15774, 15789 i 15787; al
programa 223A, emergències, 16040, 15790 i 15791; al
programa 912B, suport financer a ajuntaments i altres ens
locals, 15783; secció 32, ens territorials, al programa 912A,
suport financer als consells insulars, 15792, 16085, 16086,
16087, 16088, 15786, 15793, 15794, 15795, 16069, 15784,
16068, 16070 i 15796; a la secció 35, Fons de contingència, al
programa 811A, fons de contingència, 15785.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, al programa 223A, emergències, 15536.

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, secció 02, Parlament
de les Illes Balears, al programa 111A, activitat legislativa,
16432.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques, al programa 222C,
actuació de policies, 16319; al programa 912B, suport financer
a ajuntaments i altres ens locals, 16269; a la secció 02,
Parlament de les Illes Balears, al programa 111A, activitat
legislativa, 16318 i 16230; secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública, al programa 121G, formació i
selecció de personal, 16225, 16226 i 16227.

Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, secció 02,
Parlament de les Illes Balears, al programa 00AA, nous
programes i no classificats, 16206.

Per a la defensa conjunta de les esmenes pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera d’Hisenda, és una llàstima, és una llàstima i em
sap greu que cada any durant el debat de pressuposts, ja sigui
per una cosa, ja sigui per una altra, sempre hi hagi renou de

fons, i no em referesc al Sr. Borràs que sempre tenim aquell
renou de fons...

(Remor de veus i rialles)

..., però tenim un renou de fons que no deixa parlar, que no
deixa debatre amb tranquil·litat sobre el que realment ens té
reunits aquí, és a dir, parlar de pressuposts. I em sap greu per
vostè, Sra. Cladera, perquè haurà dedicat hores i hores a
negociar, a quadrar els pressuposts perquè després, per altres
circumstàncies, aquesta feina i aquesta dedicació quedin
totalment ocultes per aquest rebombori que ho tapa tot.

Enguany ha estat una crisi de govern, una crisi del pacte.
Crec que vostè havia fet una bona feina en la negociació amb
Podemos, els damnificats serem els ciutadans, és cert, però
l’acord entre el Govern i Podemos li permetia aprovar els
pressuposts i el Govern podia seguir així assegut a les seves
cadires un any més. Es va assegurar, per tant, la submissió de
Podemos a canvi de duplicar l’ecotaxa i de fer una oficina de
l’habitatge buit. Tot semblava un camí de roses en aquests
pressuposts, no hi havia d’haver sorpreses. Enfora quedaven
aquelles reunions de l’any passat que acabaven amb portades
i amb plors.

I Podemos ha complert, jo diria més: Podemos ha més que
complert, tal vegada ha estat qui amb més ànsia, qui amb més
convenciment ha defensat aquests pressuposts. Tampoc no ha
fet cap d’aquelles esmenes impossibles que feien trontollar el
ciment del Consolat, però que després retiraven
convenientment a canvi de promeses del Govern que mai no
s’acabaven de materialitzar.

Però quan ja ho tenia tot controlat, quan ja tenia controlada
la bancada "podemita", se li ha desbandat l’altra, i li ho
repetesc: em sap greu, vostè és la que s’hauria d’endur avui el
protagonisme, però la realitat és ben diferent i el protagonisme
rau en altres qüestions ben alienes a aquests pressuposts i que
malauradament tenc la impressió que no han fet més que
començar.

En qualsevol cas, Sra. Cladera, avui seguim debatent els
seus tercers pressuposts, uns pressuposts que gestionaran més
doblers que mai, 1.350 milions d’euros més que l’anterior
legislatura. I nosaltres, li ho he dit altres vegades, estam
contents que açò sigui així, estam molt satisfets perquè en
realitat ara es recull el que es va sembrar a l’anterior
legislatura. De fet, durant l’anterior legislatura es varen prendre
mesures molt difícils i moltes vegades incompreses,
precisament perquè avui puguem gaudir d’aquesta situació de
bonança econòmica i de xifres rècords en recaptació d’imposts.
Ahir recordava el Sr. Alcover les xifres de creixement
econòmic i confirmava la bona  situació econòmica que vivim.

Precisament per aquest fet entenem que ara és el moment de
començar a reduir la pressió fiscal i ho demanam per diversos
motius: primer, perquè és molt important apuntalar aquest
creixement, fer-lo sostenible en el temps i per açò entenem que
una davallada d’imposts, en aquest moment, pot ajudar a fer
més competitives les nostres empreses, que els ciutadans
tenguin major capacitat adquisitiva i que augmenti el consum,
etc.
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La reforma fiscal que hem presentat i que vostès han tombat
suposaria retornar als ciutadans 108 milions d’euros, sense
necessitat de retallar res, sense haver de reduir cap servei
públic.

Ahir vaig explicar, sense massa fortuna, d’on sortirien
aquests 108 milions d’euros, però en qualsevol cas i veient les
intervencions d’alguns portaveus sembla que no es va entendre
massa.

Un altre motiu també per davallar imposts, especialment a
les classes mitjanes i baixes, és que ara hi ha marge, ara es
poden baixar imposts, ara hi ha recursos suficients per fer-ho
possible. El PP a l’anterior legislatura els va pujar, és cert, i
l’esquerra ho va criticar, i els va haver de pujar per poder pagar
els més de 1.600 milions d’euros que hi havia en factures
impagades del segon pacte de progrés, per poder fer front als
venciments del deute i als seus interessos que varen passar -i
escoltin bé- de 171 milions al 2010 a haver-ne de pagar 772 a
l’any 2012, en pràcticament un any es va augmentar en més de
600 milions d’euros aquest retornament de deute i pagament
d’interessos. Havien de reduir el dèficit, el dèficit el varen
deixar vostès en 1.300 milions d’euros. 

Per tant, l’esquerra que tant criticava aquelles pujades
d’imposts que es varen haver de fer precisament per fer front a
l’endemesa que la mateixa esquerra havia deixat, idò no els ha
davallat durant aquests dos anys. Vostès varen criticar la pujada
del Partit Popular, però vostès quan han governat no només no
els han baixat, sinó que fins i tot els han pujat. I els han pujat,
per què? Perquè volen gastar més, i aquesta és la gran
diferència: nosaltres davallàvem... pujàvem els imposts per
intentar pagar els seus deutes, per intentar reduir l’endeutament,
per intentar reduir el dèficit i vostès pugen imposts per poder
gastar més.

Una altra qüestió, la pujada de l’ecotaxa és un altre
despropòsit del Govern que de ben segur en veurem les
conseqüències negatives.

També li volia parlar d’un altre tema, de l’endeutament. Ho
he dit en altres ocasions, l’endeutament és sense cap tipus de
dubte el desequilibri més important que té la nostra comunitat
i que tenen els nostres comptes públics. És un tema que hauria
de preocupar i d’ocupar el Govern, i més concretament a vostè,
Sra. Cladera, però no, aquesta qüestió sembla completament
fora de les preocupacions del Govern, el Govern ja ha trobat la
solució màgica, la condonació del deute. No hi ha alternativa,
o ens condonen el deute o anam al precipici, i si a Madrid li
diuen que no, victimisme a tope i una altra excusa per dir que
Madrid me mata. En definitiva, el Govern ho fia tot a aquesta
condonació lligada a un nou model de finançament, que no
sabem si arribarà mai, i que curiosament el mateix comitè
d’experts ha descartat completament. I com que tot depèn de la
condonació aquí seguim gastant a tope, i tanta sort, tanta sort
de la regla de despesa que tant critica el Govern, però que
realment és el que els frena en aquesta desbandada de despesa. 

I enguany, malgrat el Govern, i gràcies a aquesta regla de
despesa, per primera vegada es podrà reduir de forma tímida
l’endeutament en termes absoluts, 5 milions. Sra. Cladera, m’ho
permetrà perquè no és massa coherent criticar la regla de

despesa pel matí i treure pit que reduirem l’endeutament el
capvespre, o una cosa o l’altra, però les dues a la vegada, m’ho
permetrà, doncs, no és possible.

Per altra banda, també notam a faltar, Sra. Cladera, que ara
que es pot, ara que hi ha més de 1.350 milions d’euros més,
doncs, no es faci una política decidida de reducció de
l’endeutament. Ho hem dit també en altres ocasions, hem
d’aprofitar aquests anys de bonança econòmica per reequilibrar
aquelles qüestions que van més coixes i una de les qüestions
que van més coixes és l’endeutament, i vostès no tenen aquesta
política decidida per reduir aquest endeutament. 

M’agradaria també que m’explicàs una cosa, diu vostè, i diu
també el Sr. Alcover, que començaran a pagar les bestretes als
consells insulars ja enguany, que hi ha voluntat política i que
s’ha fet una esmena als pressuposts per permetre aquests
pagaments, i que, de fet, si no hi hagués aquesta esmena seria
impossible que els consells cobressin aquestes bestretes.
D’acord, imaginem que açò és així, com ho faran per pagar les
bestretes sense que hi hagi cap partida pressupostària que així
ho acrediti? Com ho faran si no aproven l’esmena del Partit
Popular que sí que crea una partida específica per pagar
aquestes bestretes? Perquè, és clar, vostès tenen molta voluntat
de pagar, açò diuen, però votaran en contra de la nostra esmena
que és l’única que permetria que en aquests pressuposts del
2018 hi hagués una partida específica per fer front a aquests
pagaments. Ja m’ho explicarà, ja m’ho explicarà perquè, és a
dir, per una banda, volen pagar, i per altra banda quan poden
votar una esmena que sí que crea una partida específica per a
aquesta qüestió, doncs, la voten en contra. A mi em sembla
molt incoherent. Per tant, en el seu torn ja ens explicarà a veure
com ho farà, perquè clar... a veure si ja ens treu d’aquesta
nebulosa que vostès han creat tot solets amb aquesta qüestió de
les bestretes.

Una altra qüestió que m’agradaria destacar és el
manteniment de les retallades als ajuntaments i, per açò, fem
una esmena de 18 milions d’euros per dotar el fons de
cooperació local del doblers necessaris per complir el que
marca la Llei 20/2006, que permet que el fons sigui del 0,7%
i no del 0,45%, que és el que hi posa vostè als pressuposts.
Perquè, és clar, jo tampoc no puc entendre que tenint 1.350
milions d’euros més els ajuntaments encara hagin de patir les
retallades, que eren lògiques a un determinat moment, quan es
governava amb menys de 1.350 milions d’euros, però que ara
amb 1.350 milions d’euros més, ara, certament, crec que no té
explicació.

També hi ha una altra cosa que ens agradaria que ens
explicàs la consellera és que, i que cap portaveu no ha estat
capaç de contestar ni de dir res, és perquè resulta que en els
pressuposts vostès han suspès l’aplicació de la norma que
impedeix que un ajuntament pugui rebre del fons de cooperació
local manco doblers que l’any anterior. Per tant, açò vol dir que
un ajuntament l’any 2018 pot rebre manco doblers del fons de
cooperació que a l’any 2017. A mi, certament, em sembla un
abús, em sembla una burla per als municipis que açò s’hagi
plantejat i que açò es vagi a aprovar. Ja m’ho explicarà perquè
aquesta qüestió no ha sortit per a res, tot i que nosaltres ho
vàrem dir, en les seves intervencions dels portaveus anteriors.
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M’he volgut centrar, per tant, en la meva primera
intervenció en alguns aspectes més generals i d’algunes
qüestions més concretes ja en parlaré a la meva segona
intervenció. En qualsevol cas, Sra. Cladera, i ja per acabar li
dic el que ja vaig dir ahir, s’aprovaran els pressuposts més alts
de la història, sobre el paper es podran fer moltes coses, el
problema és que el Govern arriba molt cansat a aquesta recta
final, el Govern arriba amb la llengua fora i carregat
d’escarritxades per tot, i aquest és el nostre dubte, no veiem un
equip...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... prou solvent per gestionar aquests pressuposts. Li dic
sincerament, Sra. Cladera, certament els pressuposts seran molt
bons, seran molt alts, però realment no veiem l’equip adequat
per gestionar-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam al torn d’intervenció del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bon dia. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Presidenta del Govern. Sra. Consellera, des d’El Pi hem
presentat aquesta esmena a la totalitat, Sra. Consellera, perquè
entenem que quan un govern és capaç amb segons quins
imposts, com és el cas dels imposts directes, ser capaços de fer
increments de molts de doblers tant en imposts directes,
indirectes al llarg d’aquests darrers tres anys, hauria de tenir un
retorn a aquests que estan pagant sobretot aquests imposts. 

Vostè maneja molts de milions més d’euros que fa tres anys
quan va presentar els primers pressuposts, dos anys i set mesos
quasi quasi, i pensam que això hauria d’haver tengut una
repercussió important sobre les persones que han ajudat que
això sigui així. I qui és que realment ajuda que això sigui així?
Realment ajuden les classe mitjanes d’aquesta terra, ajuden les
classes mitjanes d’aquesta terra, són els que paguen, són
aquells que no tenen una empresa que en lloc de pagar el 25%
paguen el 5% i de pas tenen una SICAV i paguen menys
encara. No, no, la majoria de gent mortal és gent que si té una
petita empresa i és una societat paga el 25% o si és gent que
realment el que té és que és un autònom o és un assalariat no
s’escapa de pagar el seu IRPF, que pel que fa referència al cas
autonòmic és més alt que el ens cobra el Sr. Rajoy. I no parl de
rendes de 70.000 euros ni de 60.000 euros, parl de rendes de
14.000, 18.000, 22.000, 24.000, parl de rendes, El Pi parla de
rendes de gent que cobra des de 850 euros, si cobra 14.000
euros, a 1.300 euros nets, és a dir, de 850 euros nets a 1.300
euros nets.

I pensàvem que, després del gruix d’ingressos que té més
vostè que el que tenia quan l’any 2015 en aquest temps va fer
el pressupost de 2016, era un moment oportú, d’acord que
nosaltres l’hem presentada tres vegades aquesta esmena, era un
moment oportú ara perquè ja consolidava ingressos i sabent que
vostès donen un creixement del PIB del 3,8% per a enguany i
un 3,5 per a l’any que ve, vostè sap que aquesta fons
d’ingressos no baixarà, augmentarà. Vostè l’any que ve, a finals
de l’any que ve tendrà més recaptació pels imposts indirectes,
pels imposts directes, per les taxes, per transferències corrents
i ingressos patrimonials que els que ha tengut enguany, que han
estat molt superiors als de l’any passat i de l’any anterior. Aquí
hi havia un marge de maniobra. 

Jo del que em ric del pacte és quan tots els partits diuen
primer les persones, primer els més necessitats, a veure, és
veritat que tenim 200.000 persones en risc de pobresa, i fa un
mes i mig que ens ho han dit, i és veritat que tenim accions
polítiques amb la renda que es dóna des de la Conselleria de
Benestar Social tenim per poder actuar dins aquest camp, això
és veritat, ningú no ho negarà, i que ha millorat la situació de
les polítiques en aquest sentit respecte del principi de
legislatura és veritat, ningú no ho pot negar en aquest sentit.
Però, és clar, aquestes rendes que... o aquestes persones que
estan en exclusió de pobresa, lògicament, com no pot ser
d’altra manera, no han de pagar cap impost, ja bona seria que
a sobre haguessin de pagar imposts, és que ja seria per riure;
però, és clar, mentre aquests no paguen vol dir que hi ha una
altra gent que no està en risc de pobresa, però ha perdut un
estatus important, que estava en una classe mitjana senzilla i
normal en aquesta terra, només fa deu anys que ha passat a ser
una renda baixa, en lloc de classe mitjana i aquesta després de
tres anys de tenir uns ingressos superiors al que teníem
anteriorment, crec que és el moment que es veuria un govern
que pensa en les persones, els primers serien aquests que
m’ajuden a pagar cada any, intentar fer-los-ho més lleuger.

I nosaltres sempre la raó que agafam és la raó que el Sr.
Rajoy els cobra menys del seu 50% i nosaltres el que no li diem
és que vostè els cobra menys que el Sr. Rajoy o el Sr. Montoro,
nosaltres el que li diem és que cobri igual. I em diran, Jaume
això tal vegada són 100 milions d’euros, idò 100 milions
d’euros. A qui aniran aquests 100 milions d’euros? Als que
malmenen Podemos quan diu aquests doblers a Panamà, tots
són rics i tal i qual. A aquells que tenen 50.000 o 70.000 euros
d’ingressos a l’any? No, van especialment a aquells trams que
van de 14.000 a 25.000 o 28.000.

I un em va dir, i quants de doblers són això? Idò hi haurà
famílies que això són pagar 900 euros menys, 800 euros menys,
1.100 euros menys, 750 euros menys. Molt més que qualsevol
deducció que plantejam nova per a aquest pressupost, que al
final aquestes deduccions són el chocolate del loro. Això són
750, o 850, o 950, o 1.100 euros que una família que té un sou,
que cobra 850 euros o 900 euros a l’any, cada mes, vull dir,
cada mes, hauria de pagar 850 euros menys, o 500 euros
menys. La qual cosa és moltíssim, perquè a qualcú li pot
representar un 50% d’un mes de més ingrés.

No digui que no, Sr. Saura, que vostè no ho sap, si vostè en
cobra 50.000! Què m’ha d’anar a contar d’això, home! Com jo.
No, és que vostès neguen la major, neguen que El Pi els
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planteja 3 anys seguits i per mor d’això no seran creïbles d’aquí
1 any i 15 mesos i un parell de dies, neguen que el que intentam
és que es baixin les rendes al mateix tram al mateix percentatge
que el cobra el Sr. Rajoy, nosaltres baixem.

Per exemple, hi ha casos perquè aquí diuen no, no, mirin,
parlam que qui cobra 18.000 euros bruts, que són un milenar
d’euros nets, no arriba, nosaltres li cobram 14,75% del 50% de
la renda, el 14,75. I el Sr. Rajoy els cobra el 12%. I jo dic,
d’aquests 18.000 la meitat que són 9.000, perquè no hem de
tributar nosaltres igual com cobra en Rajoy al 12%? Com així
els de Podemos donau suport que es tengui aquesta pressió a la
gent més dèbil? On sou? Heu desaparegut? O muntau els xous
únicament i exclusivament d’aquelles coses que vos vénen a un
moment donat? No, no, el Sr. Rajoy a una renda de 18.000
euros li cobra el 12% de 9.000 euros, de la meitat, i aquí li
cobram el 14,75%, és un 2,75% més de renda. Això són
veritats, no ho he fet jo a això, no ho he fet jo això! Això ho
han fet vostès, és a la Llei de pressuposts, fa 3 anys que els ho
dic, és senzill. I qui són aquests? Els dèbils, o és fort un que
cobra 900 euros nets cada mes? O 1.100 euros nets cada mes?

I això és tan senzill, això és així de senzill consellera. Vostè
podria dir, escoltin senyors d’El Pi, jo només ho vull fer del
tram de 14.000 a 23.000, perfecte, li ho puc acceptar, ho
podem transaccionar. Fins i tot jo crec que avui, que ara vostè
té temps, de si vol transaccionar, que ja no tenim temps perquè
anava a dir a l’articulat, però al final li afecta a vostè, a la seva
conselleria. Vostè tendria temps d’haver dit ahir, bé, només vull
fer de 14.000 a 18.000 i ja hauria estat un gest, hauria fet a gent
que cobra 750 euros nets fins a 1.050 euros nets, els hauria
posat cobrar el seu 50% igual que el Sr. Rajoy. Això és el tema
Sra. Consellera. És a dir, és la raó més important de per què li
fem una esmena a la totalitat, perquè no miram realment per a
qui té pocs ingressos, i, en canvi, a aquest que té pocs
ingressos, nosaltres li cobram i gràcies a això, nosaltres podem
presentar un quadre d’ingressos espectacular.

És a dir, parlam que el 2016 més o menys aquí 750 milions
d’euros més. És vera que havíem de recuperar llocs de feina en
sanitat i en educació i és vera que El Pi ha votat a favor que es
cobrin els triennis i la carrera professional, però tot això què ha
costat? 400 milions, 350, 370? N’hi vull posar 500, que hagi
costat, que no és vera, però tal vegada els costarà quan acabem
la legislatura i acabem de cobrir els llocs. Encara n’hi queden
250, no passa res si vostè deixa d’ingressar 60 o 70 milions
d’euros d’IRPF d’aquestes classes de 14.000 euros a 18.000,
19.000, 21, 22, no passa res! No, no, en aquest cas he de dir
que el Sr. Rajoy cobra menys imposts a les rendes baixes i
mitjanes d’aquesta comunitat que aquest Govern. I no entenc
com aquest assumpte vostès el poden mantenir, no ho entenc,
no ho entenc. Jo els he lloat que crec que la Conselleria de
Benestar Social s’ocupa d’aquell altre espai, però aquests no
són els que paguen imposts. 

És tan difícil triar que és el dia i què és la nit? És tan difícil
triar qui cobra poc de qui cobra molt? És tan difícil poder
donar una lliçó i ser com en Rajoy que cobra menys? I a mi em
sap greu que això sigui així, i com que fa 3 anys que ho diem
sembla que El Pi no topa. No, ja topam ja, topam amb la clau
d’aquesta terra, que és la que l’ha feta aixecar, que és la classe
treballadora i els petits i mitjans empresaris i autònoms. I això

és el que li volia dir, no li he de dir res més, perquè aquesta
qüestió és cabdal, no dubti que és l’ingrés més gros que té
aquesta comunitat autònoma, llevat del les transferències.

I ho dic perquè aquí hi ha autonomia, aquí no importa ens
facin un estat federal. Aquí vostè és la presidenta d’aquest estat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Obrim el torn incidental, intervenció del
Govern. Té la paraula la Sra. Consellera Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots els diputats, diputades,
bon dia a tots els presents a la cambra. 

Continuam amb el debat d’esmenes de la secció 14, amb
aquesta segona sessió de debat i aprovació dels pressuposts.
Aquests pressuposts seran els tercers pressuposts d’aquesta
legislatura que s’aprovaran i per primera vegada superam els
5.000 milions d’euros, exactament 5.009 milions d’euros, un
7,3% més, 341 milions més que l’any passat.

I vull posar en valor que el pressupost és una de les eines
més importants que tenim i que aposta un govern, per traslladar
el creixement econòmic cap el conjunt de la ciutadania, que a
més a més amb aquest pressupost posam en mans de la
ciutadania més despesa social, que representa un 9% del PIB i
també recuperam la inversió pública, que incrementam en un
47%, quasi bé doblam la inversió pública respecte dels anys
passats.

Però sobretot el que vull dir és que els pressuposts són una
eina molt important per redistribuir riquesa. I crec que avui tots
els diputats que heu llegit la premsa, ho heu pogut constatar. El
creixement econòmic que es produeix a Balears arriba a
tothom, o ja comença a arribar a tothom, ho dèiem el primer dia
de la legislatura, o ho dèiem en els primers pressuposts, el que
ha de fer un govern és traslladar el creixement econòmic a tota
la societat, per aconseguir creixement econòmic en
desenvolupament social. I per això els pressuposts són una eina
fonamental i crec que avui la premsa, les dades ja ho estan
corroborant i crec que això ja no és discutible i són fonamentals
per això els pressuposts, tant en el vessant de despesa, en les
polítiques de despesa que està fent, com en la política fiscal que
avui també és objecte de debat aquí.

Per això jo vull dir que els pressuposts són una eina
fonamental per blindar les polítiques socials, tan malmenades
la legislatura passada, per recuperar l’estat del benestar tan
malmenat la legislatura passada, per recuperar la inversió
pública i també per garantir la prosperitat i estabilitat
econòmica d’aquesta terra. Però sobretot crec que avui és
important dir que ja podem constatar després de 3 pressuposts
d’aquesta legislatura, que el creixement econòmic arriba a tota
la societat. I per això són fonamentals els pressuposts.

 



5978 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 3 / 20 de desembre de 2017 

Un altre element que vull posar damunt la taula és
l’estabilitat, Sr. Camps, a vostè li ha preocupat que jo avui no
sigui la protagonista, o que els pressuposts no siguin els
protagonistes. Bé, el protagonisme avui és que aquest Govern
i els partits que li donen suport tenen un pressupost, o tendran
demà un pressupost, els tercers pressuposts d’aquesta
legislatura. Uns pressuposts que a més, com deia, fan de
palanca de redistribuir riquesa, o de redistribuir el creixement
econòmic, però sobretot que permeten fer unes polítiques de
canvi importants i tota aquesta transformació que ha de fer
aquest Govern amb els pressupostos. Però sobretot, maldament
les seves paraules, crec que són una garantia d’estabilitat,
perquè els diferents partits que donen suport a aquests
pressuposts, hem estat capaços de negociar i arribar a un bon
enteniment i com vostè deia són uns bons pressuposts i per això
podem estar els d’aquesta cambra orgullosos, fins i tot vostès
poden estar orgullosos d’aquests pressuposts.

Anant per temes, vostès segueixen insistint que hi ha 1.350
milions més damunt el pressupost i jo això li ho he de
desmentir, la seva estimada regla de despesa fa que aquests
1.350 milions que vostè diu es converteixin només en 737. Sr.
Camps, si no ho vol entendre, no ho vol entendre, però la regla
de la despesa només ens ha permès traslladar als pressupost de
despesa 737 milions d’euros. Ja li ho han explicat diverses
vegades, no són 1.000 milions ni són més de 1.000 milions, són
737 i això li ho podem demostrar amb números i de forma molt
clara.

Aquests 737 milions, vull recordar on han anant aquests tres
anys: 525 s’han destinat a polítiques socials, les polítiques
socials de salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge
han incrementat en més d’un 22%; també hem augmentat la
inversió pública i les mesures de promoció i diversificació
econòmica i aquí l’impost sobre estades turístiques ha estat una
peça clau.

A més a més també hem augmentat el finançament als
consells insulars amb més de 100 milions en tres anys, la qual
cosa permet millorar el finançament incondicionat dels consells
insulars, l’autonomia dels consells insulars, les polítiques que
poden fer els consells insulars, que vull recordar que també
llavors ells fan polítiques o financen polítiques, convocatòria
de subvencions, programes als ajuntaments. 

Per tant, també de forma indirecta permetem l’autonomia
municipal, competència que ja el Govern té de forma residual
i que la tenen... en gran part els consells insulars.

Per tant, el resum és que la despesa social en aquests tres
anys ha incrementat un 20%, gairebé 400 euros més per càpita
-400 euros més per càpita-, crec que és la dada més objectiva
que podem manejar per comparar l’increment a despesa social,
i són 570 euros més si ho comparam respecte de la pitjor època
de retallades i de crisi econòmica que era a l’any 2013, però
sobretot l’època de retallades del Partit Popular.

Quina és l’alternativa que ha fet el Partit Popular en aquest
pressupost o amb les esmenes? Realment el Partit Popular tenia
la possibilitat de plantejar un projecte diferent, un projecte fins
i tot de com governaria a través d’un pressupost, perquè un
pressupost és molt més que números, són prioritats polítiques,

és projecte de govern i aquí crec que han tornat perdre una
oportunitat. Quina alternativa han presentat vostès? Primer de
tot han presentat unes esmenes que han desquadrat evidentment
el pressupost, però sobretot han fet trampa, han fet
incoherència, han demostrat contradiccions i el que deia, el més
important, no han demostrat cap projecte a ningú. Però sobretot
són unes esmenes farsa, trampa, demagògia electoral,
demagògia o propaganda electoral, sobretot en el que fa
referència a la baixada d’imposts, que darrere hi ha rebaixes
socials i vostès no ho volen reconèixer, però està clar que
darrere una rebaixa de més de 100 milions d’euros hi ha
d’haver rebaixes socials, com ja tenim, n’estam acostumats, el
Partit Popular ja no ens sorprendria.

Per tant, el que és lamentable és que fins i tot en època de
bonança i de cicle econòmic favorable s’atreveixin encara a
plantejar rebaixes socials.

N’hi recordaré una, una de les rebaixes que pretenen fer, és
reduir el deute, els interessos del deute, no pretenen pagar
interessos del deute. Jo no sabia que ja estaven d’acord a
condonar el deute, però això voldria dir que van en aquesta
línia. Si no volen pagar interessos del deute és que ja estan a
favor que no paguem el deute al Govern d’Espanya, ja han
canviat la posició? Ja ens aniria bé que fossin més clars en
aquest tema, no?, si no estan fent aquí també una gran
contradicció.

A més a més li record que buidaven o donaven de baixa sis
vegades la Direcció General de Comunicació o també donaven
de baixa, buidaven la Conselleria de Cultura, cultura zero, ja li
ho deia l’altre dia, Sr. Camps.

Les seves esmenes, amb el plantejament que fan d’esmenes
demostren manca de serietat i rigor en el seu plantejament i
sobretot crec que són rebaixes trampa. Estan enganant els
ciutadans. Vostès realment no pretenen baixar els imposts a les
classes mitjanes i treballadores, ho varen poder fer a la passada
legislatura i varen fer tot el contrari, vostès el que no volen és
que emprem la política fiscal per redistribuir riquesa, una eina
important per a redistribuir riquesa i fer que el creixement
econòmic arribi a tothom. Per tant, com ja els he dit moltes
vegades estan enganant els ciutadans.

Faré una aturada en relació amb la previsió de l’impost de
transmissions patrimonials perquè sembla que això és la
salvació per quadrar el seu pressupost, és l’únic esforç que han
fet, però el primer que m’hauria de dir, Sr. Camps, és com
quedam, fem previsions, inflam els ingressos, fem previsions
imprudents, com ens ha dit cada any quan fem pressuposts, o
hem de fer previsions prudents? Ens ho ha d’aclarir, ja que
vostè ha canviat el discurs, ja ha acabat els arguments, no?, els
ha acabat i està inventat nous arguments, perquè el que hem fet
amb l’impost de transmissions patrimonials, que creix un 28%
respecte de l’any passat, és una previsió prudent, és una
previsió raonable i prudent. L’any passat sí que va ser una
previsió a la baixa perquè estàvem en un escenari d’incertesa
política, teníem els pressuposts generals de l’Estat que no
estaven aprovats, estaven en pròrroga i a més a més no teníem
el finançament autonòmic assegurat. Per tant, vàrem fer una
previsió tal vegada més prudent que la d’enguany, però la
d’enguany és una previsió realista, i en això també està
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enganant en dir que per aquí és on pagaria la baixada
d’imposts, però s’oblida d’una cosa: la seva estimada regla de
despesa.

Sembla ser que encara no sap com funciona la regla de
despesa. Li haurem de fer una classe particular perquè
l’entengui perquè vostè cada vegada que puja aquí dalt diu
desbarats en relació amb aquest tema. La regla de despesa fa,
Sr. Camps, i m’agradaria que li quedàs clar perquè si no està
fent demagògia barata, és que no es poden gastar tots els
ingressos que es generen. De fet, enguany al pressupost... al
pressupost no ho podem plasmar, però la comunitat autònoma
podrà incrementar els ingressos en 450 milions d’euros i a més
250 poden ser traslladats per regla de despesa al sostre de
despesa. 

Això ho hem explicat diferents vegades i per tant, no
entenc, Sr. Camps, com si ficàssim més, si inflàssim els
ingressos perquè després vostè diria que els hem inflat, com ens
ha dit cada any, la regla de despesa tan mateix no ens deixaria
emprar-los.

Tot i així presentam un bon pressupost, un bon sostre de
despesa i un bon pressupost que creix un 7,3%.

Li recordaré el que diu l’AIReF en relació amb la regla de
despesa per molt que vostè la defensi. La regla de despesa
s’hauria d’aplicar a mig termini, no ha curt termini, cada any.
Una comunitat autònoma que ja s’acosta a l’equilibri, que
acompleix els objectius de dèficit, i que és el que s’ha de
controlar cada any, no necessitam cada any tenir l’espasa de
Damocles en la regla de despesa, tant quan fem pressuposts
com quan executam el pressupost. 

L’AIReF mateix està defensant que aquesta mesura fiscal
s’hauria d’aplicar a mig termini perquè els comptes s’anassin
sanejant, anassin tendint a l’equilibri a mig termini, però no
cada any com està fent i això és un exemple del que està
passant ara amb les comunitats autònomes i del que està
passant amb els ajuntaments.

Tots coincidim, imagín que el Partit Popular encara que no
ho reconegui també hi coincideix, que aquesta aplicació estricta
de la regla de despesa fa que els ajuntaments no puguin emprar
una gran quantitat de superàvit, més de..., quasi bé 500 milions
de superàvit en el cas de Balears, que tenen els ajuntaments o
d’estalvis per poder fer inversions o polítiques socials.

Però el primer que li vull dir, Sr. Camps, aclareixi’s, feim
previsions inflades o feim previsions prudents? Tots aquests
anys ens ha barrejat perquè no fèiem bones previsions i ara
enguany resulta que les fem massa prudents.

Per tant, més incoherències que fa el Partit Popular, en
relació amb les bestretes, ahir varen votar en contra. Això és
una contradicció, és una contradicció perquè si volen que les
bestretes es paguin el primer que necessitam és tenir una
disposició legal que permeti la regularització i el pagament de
les bestretes. Si entén...

(Alguns aplaudiments)

..., si entén el que va fer la Llei de finances, la Llei de finances
no va preveure ni liquidació, ni metodologia, ni calendari i sí
que va dir que una disposició legal havia d’establir el pagament
de les bestretes. I això és el que fa, la primera passa que s’ha de
fer és l’esmena que ahir vostès varen aprovar en contra, i això,
ha de donar la cara i han d’explicar davant els consells insulars
per què ho varen fer. 

No em torni demanar perquè no pagam les bestretes, perquè
el primer que li he de dir és que vostès ahir no varen fer la
passa que toca per aprovar les bestretes. A més a més, la
partida amb la qual es financen les bestretes o que proposen
finançar bestretes va a càrrec del deute. Com quedam, pagam
deute o pagam bestreta, Sr. Camps? Aclareixi’s, perquè tornen
estar plens de contradiccions en aquest tema.

(Alguns aplaudiments)

Després, en relació amb els consells insulars, amb els
ajuntaments, bé, una de les esmenes que fan és substituir
finançament incondicionat dels consells insulars per
finançament condicionat gastant o destinant recursos de la
secció 32 a finançament condicionat, per a projectes o per
competències que ni tan sols són competències del Govern i per
tant, detrauen el finançament que hi ha als consells insulars,
que estableix la Llei de finançament dels consells insulars, per
altres temes, una altra contradicció, un altre absurd que fan les
seves esmenes.

També en temes de promoció turística, volen modificar ara
l’acord i el decret que està en marxa amb els consells insulars
o acordat consells insulars i Govern balear per modificar
aquestes quantitats. Tampoc no sé per què hem d’entrar en
aquestes esmenes.

En definitiva, el que li deia, esmenes trampa, esmenes
destroyer, esmenes contradictòries que demostren que vostès
no tenen rumb, no saben cap on han d’anar i que no tenen un
projecte darrere el pressupost que podrien mostrar. El seu
Excel, Sr. Camps, li ha quedat desquadrat amb aquestes
esmenes.

Quant el deute, entrarem a parlar del deute. El deute
evidentment d’aquesta comunitat autònoma, 9.000 milions
d’euros de deute, entendrà que, per molta regla de despesa que
actuï durant molts d’anys, no el pagarem tots sols. Aquesta
comunitat autònoma està molt endeutada i el primer que hauria
de reconèixer el Partit Popular i el primer en què hauria de fer
feina el Partit Popular, és a reconèixer que aquest deute és a
causa d’un infrafinançament històric que té la nostra comunitat
autònoma. Si fossin tan valents a l’hora de reconèixer això, a
l’hora de reformar o de negociar una reforma del sistema de
finançament, ens aniria molt millor, 5.000 milions d’euros
d’aquest deute són per infrafinançament, per això és important
demanar a l’Estat que condoni, que reestructuri, que faci alguna
passa valenta en aquest sentit.

Però així i tot, sí que podem treure pit i jo trec pit en aquest
sentit, que el deute en aquesta legislatura, tot i que és elevat,
l’hem estabilitzat. I en termes relatius i en termes absoluts el
disminuirem l’any 2018. I això també és una fita important que
hem de posar damunt la taula, per molt poc que li agradi també
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a vostè i l’hem de reconèixer. L’any 2015 estàvem en un 30,8%
del PIB de deute, en el 2017 acabarem amb un 29,6 i en el
2018 amb un 28,4. Sempre per davall aquests dos darrers anys
ja dels límits que ens marquen la senda d’estabilitat del Govern
d’Espanya.

L’AIReF també dóna bona perspectives, o també lloa
d’alguna manera la tendència de reduir deute que té la
comunitat autònoma. I Standard & Poor’s, que aquests dies està
auditant i avaluant la situació financera de les Illes Balears,
també preveu que podrà canviar la perspectiva, podrà millorar
la perspectiva en relació al deute que tenim a les Illes Balears.
Però és important que quan parlem de sistema de finançament,
Sr. Camps, parlem també de reestructuració del deute, sinó no
som valents i no som coherents.

Em queda poc temps, quant a les esmenes que ha fet El Pi.
Jo Sr. Font el primer que li he de dir és la seva rebaixa fiscal
són més de 40 milions d’euros, per tant, no és res...

(Remor de veus)

Diguin amb esmenes... Sr. Font, jo el que deman és valentia
als diputats i als grups parlamentaris; si demanen una rebaixa
fiscal, que un pressupost està quadrat, o un sostre de despesa
està quadrat i per tant, volen baixar 40 milions, digui d’on els
baixarà? Sigui valent, aquest és el tema...

(Alguns aplaudiments)

..., i ho digui als ciutadans! Perquè si no desquadren el
pressupost i torna ser un discurs demagògic. Sap què és
l’important per als ciutadans i per a les classes mitjanes i
treballadores, Sr. Font?

(Remor de veus)

Que ara, en lloc de guanyar 14.000 euros, guanyaran 18.000
euros, gràcies a la política que fa aquest Govern, gràcies a les
millores salarials que es produeixen, gràcies al que avui surt en
premsa...

(Alguns aplaudiments)

..., que la millora econòmica arriba a tots els ciutadans. Gràcies
a tota aquesta feina conjunta de tota la societat, d’empresaris,
sindicats, treballadors, Govern, la classe mitjana, la classe
treballadora podrà viure millor i podrà tenir millors rendes.
Això és l’important.

Després no faci demagògia en el tema dels imposts, jo crec
que per aquí tampoc no guanyarà tants de vots, Sr. Font, no
s’equivoqui, amb aquesta demagògia que fa amb la baixada
d’imposts, només dirigit a determinats sectors, no crec que vagi
per aquí, perquè el que s’ha de mirar és la balança que tenen
d’ingressos, que tenen de prestacions públiques i que han de
pagar d’imposts. La política fiscal és una eina fonamental per
redistribuir riquesa, per redistribuir ingressos, perquè el
benestar arribi a tothom. I això aquest Govern i els partits que
donam suport a aquest pressupost no hi renunciarem mai,
mentre estiguem governant, és fonamental.

Li vull recordar a més, que ha fet una esmena en relació a
l’impost de turisme sostenible, que està dient que els residents
no han de pagar. Això ja està demostrat legalment que no
podem discriminar i això ho saben, no facin esmenes il·legals,
no facin coses que no poden ser per quedar bé perquè no té
sentit.

En relació a la rebaixa fiscal, també li vull dir que Balears
no és la comunitat autònoma que té més pressió fiscal, estam a
la mitjana. I això està demostrat per diferents estudis objectius,
està demostrat empíricament. Per tant, no facin tampoc
demagògia amb aquest tema.

I amb l’impost de patrimoni. Vull recordar que els mínims
exempts són 700.000 euros que vam establir l’any 2016, més
300.000 euros per a l’habitatge habitual, per tant, són 1 milió
d’euros. Primer milió d’euros, pot arribar a ser fins a un milió
d’euros en impost de patrimoni està exempt. Per tant, no està
gens malament. Però vull recordar que no som la comunitat
autònoma que té la pressió fiscal més alta, ni a les classes
mitjanes, ni a les classes treballadors en aquesta legislatura no
se’ls ha pujat ni un cèntim la pressió fiscal, no facin demagògia
en aquest sentit, perquè estan mentint als ciutadans.

I sobretot si estan proposant rebaixes fiscals, diguin
automàticament d’on hem de rebaixar perquè no desquadri el
pressupost, perquè si no les esmenes no són vàlides.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Senyores i senyors del Govern, ahir em van renyar perquè deia
senyors del Govern. Senyores i senyors del Govern...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Deia la consellera que havíem fet esmenes destroyer,
esmenes amb manca de serietat, amb manca de rigor. Bé, són
esmenes molt paregudes a les que feia el PSIB l’anterior
legislatura. Ahir els vaig mostrar, mirin aquí tot açò d’esmenes
que vostès van presentar i que donaven de baixa els interessos.
Ni més ni manco, que 117,1 milions d’euros que vostès
donaven de baixa en els interessos. Per tant, criticar i dir que
són esmenes destroyer el mateix que vostès feien a l’anterior
legislatura, em sembla una mica poc coherent, o és una
autocrítica que també ja va bé que en un determinat moment
que qualcú es faci un poc d’autocrítica. Per tant, escoltin, si
aquestes baixes no els agraden i les altes sí, ens diguin, o facin
una transacció. És que vostès no proposen cap transacció. Açò
per començar.

Una altra qüestió que vostè no m’ha respost. Jo li he dit
com faran per pagar les bestretes dins el 2018 si no tenen
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partida pressupostària que doti d’aquests doblers per poder
pagar aquestes bestretes, com ho faran? Vostè ens diu que era
important tenir una disposició legal. Però escolti’m, aquesta
disposició legal l’hem de llegir, aquesta disposició legal el que
ve a dir és que si el Govern vol, quan pugui, si té doblers,
firmarà un conveni amb els consells o firmarà un protocol
d’intencions, i si va bé, els pagarem. Açò és el que posa la
disposició legal. Però mentrestant, quan hem de concretar una
quantitat no hi haurà cap partida pressupostària. Les bestretes
no es van pagar perquè eren partides extrapressupostàries, no
sortien en el pressupost, sortien en el text articulat. I aquí vostès
fan el mateix, és a dir, surt en el text articulat, hi ha aquesta
disposició legal, que podria ser que poguessin cobrar els
consells insulars, però després no hi ha una translació a una
partida concreta en els pressuposts. Per tant, m’expliqui Sra.
Consellera, m’ho expliqui perquè no m’ho explica, com
pagaran les bestretes si no tenen partida pressupostària?
Aquesta és la qüestió.

Un altre tema que també m’agradaria destacar i que no he
tingut temps abans, és una esmena que nosaltres hem presentat
de 3 milions d’euros per ajudar al Consell Insular de Menorca
a pagar la sentència del cas Cesgarden. La sentència del cas
Cesgarden ha suposat uns 30 milions d’euros per a les arques
del Consell de Menorca, que el Consell de Menorca ja està
pagant en aquests moments i que són la conseqüència d’una
sèrie de decisions polítiques capritxoses dels governs
d’esquerres durant l’elaboració del PTI de Menorca, parlam de
l’any 93 em sembla. A l’anterior legislatura, el Sr. Marc Pons
exigia una i altra vegada que el Govern pagués aquesta
sentència. I és clar, quan tothom va saber que el Sr. Marc Pons
entrava a formar part del Govern, el van nomenar portaveu, el
van nomenar conseller de Presidència, tothom diu ja està,
ajudarà al consell insular a pagar aquesta sentència. 

Però clar, han passat dos anys i mig i el Govern segueix
sense ajudar al consell insular a pagar aquesta sentència. Per
tant, m’agradaria saber, Sra. Consellera, si a cap moment a cap
Consell de Govern, el Sr. Marc Pons ha fet cap comentari sobre
haver d’ajudar al consell insular a pagar aquesta sentència.
Estaria bé saber el grau d’implicació del Sr. Marc Pons en
aquest tema. I per altra banda, també estaria bé saber, encara
que fos perquè de vegades, si el PSIB vol ser coherent i vostès
estan a favor d’aquesta esmena, encara que només sigui per no
deixar malament al Sr. Marc Pons. Però és clar, entre el Pla
Juncker i ara també Cesgarden, certament s’està posant en
qüestió la seva labor política i açò no m’agradaria gens, i més
quan ens jugam 30 milions d’euros que al Consell Insular de
Menorca els anirien molt bé. Per tant, volem saber si són
coherents o no són coherents amb aquesta qüestió.

I per últim, tenc molt poc temps, reafirmar la qüestió de la
reforma fiscal. Mirin, la reforma fiscal que nosaltres proposam,
i vostè la va quantificar en 108 milions d’euros, són 108
milions d’euros que perfectament poden sortir de la
infradotació de l’impost de transmissions patrimonials perquè,
escoltin, l’any 2017 tancarem l’impost de transmissions
patrimonials amb 115 o 120 milions més del que es va
pressupostar, si haguessin acceptat la nostra reforma fiscal de
l’any passat els pressuposts no ho haguessin notat, haguessin
tengut 115 milions d’euros menys d’ingressos, per tant,
entrarien dins del pressupostat, però no s’hagués notat res en

absolut. Però vostès, en fi, no volen aquesta reforma fiscal, no
volen retornar l’esforç que han fet..

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... els ciutadans, de les classes mitjanes i baixes, la darrera
legislatura. I jo no veig de cap de les maneres que aquest
creixement econòmic que vostè diu arribi a tothom. L’altre dia
vaig passar per l’església dels Caputxins, escoltin, hi ha la
mateix cua que hi havia fa quatre anys, la mateixa cua de dalt
fins baix del carrer, per molt, per molt que la Sra. Fina Santiago
digui que no, la cua és la mateixa, i els Caputxins segueixen
donant menjar, segueixen donant assistència a molta gent aquí
a Palma. Per tant, no sé si arriba a tothom, però per descomptat
a aquests que van a la cua dels Caputxins evidentment no els ha
arribat aquest creixement econòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, per aquí vostè no guanyarà tants de vots, m’ha dit,
no estic per vots aquí, jo estic de tornada. Ho ha de tenir clar.
És molt difícil estar aquí present amb tres diputats i diputades,
només fa sis anys, molt difícil, molt difícil, la qual cosa això té
molt de mèrit i no es mesura amb el fet de quines accions feim
per tenir vots, nosaltres tenim vot pel que defensam, en un
moment on emergien Ciutadans i Podemos El Pi va fer tres
diputats i 32.000 vots a les Illes Balears, i vius!, que en farem
molts més. 

Les coses que els hem plantejat no són demagògia, de cap
manera, de cap manera. Vostè té una millora econòmica, jo no
li he dit 1.000 milions, jo l’he endevinada, devers uns 700, he
dit 770 i vostè ha dit 737, i li he dit que emprava uns 500 per
a benestar social i nous llocs de feina en salut i educació. Sé de
què li parl, no vaig a bulto, eh?

Vostè, vostè, dels ingressos dels principals tributs que vostè
té el més gros és el de l’IVA, que enguany cobrarà un 21,34%
més, que això és per mor que hi ha més activitat econòmica, i
això és molt bo, i això no té res a veure amb la seva pressió
fiscal perquè l’IVA el posa l’Estat. Però el segon ingrés més
important que té és el de l’IRPF, del 50% que ens toca del que
paguen les declaracions... no és veritat? És seu això, no és meu,
eh!, el primer IVA, 1.274,35 milions; l’IRPF, el segon, 1.002
milions d’euros. D’aquests 1.002 milions d’euros, com vostè
molt bé ha dit, si rebaixéssim l’esmena que va fer El Pi
tendria... li hauria de posar 40 milions d’euros, parl de l’IRPF,
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d’aquí dos anys o quan sigui, bestregui-ho, bestregui-ho,
bestregui-ho...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Faci una pòlissa de tresoreria si no, no té un problema, no
té un problema, el tema és voler ajudar a aquella gent que cobra
14.000, 16.000, 18.000 o no voler-los ajudar. Això no diu res
més. No, no, no, vostè diu, com que ha millorat el tema
econòmic aquests milloren. Això són “xorrades”, hi ha molta
gent... són “xorrades” total i absolutes. No volen estar vostès
devora dels que tenen menys, però tranquils, tranquils, això
posarà a cadascú al seu lloc.

Aquesta esmena és d’ahir, i vostè sap que està ben
plantejada perquè no ha tengut cap crítica, aquesta esmena
15484, en aquest sentit. I si vostè troba que hi ha trams que
s’haurien de llevar, el de 30.000, el de 28.000, els llevi, els
llevi, però aprovi el de 14, el de 18, el de 20, el de 22... que són
1.000 euros o 1.100 euros per persona. Vostè està cobrant a les
dones i als homes de Balears que tenen un ingrés d’això un 22,
un 22,2% més que el que els cobra el Sr. Rajoy, i no del
diferencial, del 50% que tenim. Davant d’aquesta qüestió no hi
van ja més paraules i no vull perdre-hi més temps. 

Nosaltres també li hem presentat una esmena a la seva
conselleria que té a veure amb un tema de protecció civil, no
n’hem presentades més perquè pensàvem que amb l’esmena a
la totalitat és allà on realment vostè marca la política de totes
les altres conselleries, i si no estan d’acord, no estan d’acord. 

Dit això, m’agradaria dir-li una altra cosa més important, o
igual d’important. Ah!, també dir-li que vostè m’ha dit que hi
ha informes que diuen que avançam molt bé, vostè sap que el
Consell General d’Economistes en el seu informe d’enguany,
2017, li deien, “malgrat que en altres variables analitzades
pugui estar sota la mitjana estatal, la pressió fiscal a través de
l’IRPF a les Illes Balears és especialment alta per a les rendes
baixes i mitjanes”. Toma!, ho diu el Consell General
d’Economistes, no ho diu Jaume Font, i reconeix que en altres
taxes, que jo no li discutesc, estam per sota de la mitjana, jo no
li discutesc. Pugi les que estan per sota de la mitjana, però baixi
als que tenen poc.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, com quedam no, li estic dient de l’IRPF que el posi i el
baixi, que li diu també el Consell General d’Economistes que
la pressió fiscal a través d’IRPF a les Illes Balears és
especialment alta per a les rendes baixes i mitjanes. Li diuen,
no li dic jo, li diuen. Ja li he dit fa una bona estona, però vaja.

Sra. Consellera, acab, aquests pressuposts evidencien per
part de vostès i el PP un fracàs important, per part de tot dos.
No tenim un nou sistema de finançament; no tenen influència
vostès; Canàries ha resolt els seus problemes, té 1.000 milions
més, 1.000 milions més d’euros per a aquest pròxim pressupost,
sortia ahir la informació del Govern canari, mirin-lo, els ho
aconsell, els ho aconsell, perquè el que no han aconseguit a
través d’un nou sistema de finançament, que d’això en té la
culpa el PP, total, ho han aconseguit a través d’ajudes de devers
1.000 milions d’euros, per la qual cosa el seu pressupost se

salvarà no pel sistema de finançament sinó pels 1.000 milions
d’euros més que tendran del Govern central.

Una altra cosa, senyors del PP i senyors del Govern, vostès
es varen comprometre que per Nadal tenguéssim un regal, que
aquest regal era que tendríem una proposta de règim especial
de les Illes Balears. Jo crec que ni els Reis durant la proposta
d’acord, i els que estan negociant són vostès i en canvi tenen el
suport de tota aquesta cambra. Aquest pressupost, sí, sí, aquest
pressupost té responsabilitats, lògicament senyors del PP,
també de Madrid perquè aquests pressuposts podrien ser molt
distints, molt distints. El fracàs real d’aquesta legislatura que se
sumarà segurament a una altra i a una altra i a una altra que hi
va haver anteriorment serà la de no ser capaços de tenir vostès
amb vuit diputats entre els uns i els altres i Podemos i
Ciutadans la influència necessària per canviar el destí d’aquesta
terra i que ens donin les eines que realment ens pertoquen, i les
eines és tenir els mitjans com poden tenir a un altre indret de
l’Estat. Això realment també és un fracàs d’aquest pressupost
i, en aquest cas, qui ho dirigeix és la seva conselleria.

Em sap molt de greu, jo ja ho hauria aconseguit des d’El Pi,
ho sé cert.

Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Torn de rèplica per part del Govern. Té
la paraula la Sra. Consellera Catalina Cladera. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, la política necessita polítics
valents, tanta sort que vostè és un polític valent i algun dia amb
una sèrie de polítics valents aconseguirem millores per a
Balears.

(Algunes rialles i remor de veus)

Bé, vegem, Sr. Camps, duim tres anys millorant aquesta
comunitat autònoma i coincideix amb aquest executiu i amb
aquests partits que donen suport a aquest govern. Tres anys
millorant la vida dels ciutadans presentant tres bons
pressuposts, encara que no li agradi a vostè, gràcies a que tenim
una millora econòmica, però què fem amb aquesta millora
econòmica? Malgrat hi hagi una regla de despesa ens
l’enginyam, feim, ens rompem les banyes per traslladar el
màxim d’ingressos als pressuposts i aconseguir millorar,
incrementar al màxim les polítiques que són la nostra
competència, que són la nostra competència, no les dels
consells insulars que ja ho feim a través del finançament. Hem
millorat l’educació, hem millorat la salut, els serveis socials i
som conscients que queda molt per fer i les esmenes també ho
plantegen, encara hi ha moltes coses a fer.

Per tant, també hem de pensar d’on venim, cosir tot el que
es va descosir durant quatre anys, que no s`havia de permetre
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mai, no s’havia de permetre mai el que va fer el Partit Popular,
com va malmenar l’estat del benestar i, a més, va pujar imposts
i a més va pujar imposts. Això no s’havia de concebre, no
s’havia de fer mai.

Per tant, aquest govern posa fil a l’agulla i en tres anys pot
presentar un increment de la despesa de més d’un 20% que ha
anat destinat a millorar la vida dels ciutadans.

I ho tornaré dir, tant els pressuposts com la política fiscal
redistributiva que ha de ser serveix per millorar la vida dels
ciutadans, serveix per millorar l’educació, per millorar la salut,
per millorar els serveis públics en general que és el que hem
estat fent, però a més a més també hi hem d’afegir les millores
salarials que aquesta comunitat autònoma entre empresaris,
sindicats i amb el suport i la mediació del Govern s’ha
aconseguit.

I això és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i això,
encara que no li agradi sentir-ho, i encara que no li agradi,
s’està produint en aquestes illes en aquesta comunitat
autònoma. La gent comença a viure millor gràcies en molt bona
part al que està fent aquest govern encara que  vostès no el
agradi això.

(Remor de veus)

El creixement...

(Alguns aplaudiments)

El creixement econòmic ha d’arribar a tothom i en això hi
creim, el creixement econòmic o la millora econòmica no
només ha de quedar en mans d’unes soles butxaques que és el
que defensa el Partit Popular i la seva reforma fiscal que
plantejarien també va per aquí, a part de dir que és una reforma
fiscal trampa, demagògica, falsa i que està amagant una vegada
més retallades socials, retallades en serveis públics.

Per tant, siguin coherents alguna vegada, siguin coherents,
ja que no ho han estat a l’hora de presentar les esmenes, a
l’hora de presentar un projecte alternatiu almanco siguin
coherents en la baixada d’imposts, perquè si pretenen acabar la
legislatura amb aquest discurs i pretenen presentar-se així a les
eleccions, que és el que se’ls veu venir, no enganin els
ciutadans, perquè el que faran és baixar els imposts a alguns, no
faran política redistributiva amb la política fiscal, que és el que
ha de fer. Responsabilitat, sentit comú, pensar en l’interès
general és fer una política fiscal redistributiva i jo ho torn dir,
la política fiscal o la fiscalitat que té aquesta comunitat
autònoma no és la més elevada de tot l’Estat espanyol, estam a
la mitjana en tots els tributs, Sr. Font, també.

I per exemple, hi ha un cas molt clar, l’impost de
successions i donacions, som la cinquena comunitat més barata
de les Illes balears després de la reforma fiscal... no has dit res,
però jo ho he de dir també, després de la reforma fiscal som la
cinquena més barata, i en IRPF estam a la mitjana.

I l’important per a les famílies que guanyen 14.000 euros,
que estan en aquest... l’important també és tota la millora de
serveis públics que estan tenint. Ho hem de posar damunt la

balança tot, les millores en educació, en salut, millora en
serveis públics, i també la fiscalitat que estan pagant.

Quant a les bestretes, Sr. Camps, hem d’anar passa per
passa. Primer hem de posar una disposició legal que permeti
regularitzar-les i això és el que hem fet. Si són coherents han de
votar això a favor, si no, no són coherents, si no estan fent
demagògia, posant una partida que finançam del deute, però
que realment no hi ha cap voluntat. Es va demostrar, en la
passada legislatura no hi va haver cap voluntat, zero voluntat
del Partit Popular per arreglar les bestretes.

(Remor de veus)

De fet, la llei diu “quan hi hagi disponibilitat
pressupostària”, una disposició legal ho determinarà, però això,
no hem vist res d’aquest tema.

Li diré més, encara que el sorprendrà, enguany ja
començarem a regularitzar les bestretes, gràcies a la disposició
que ahir va quedar aprovada i això ja li ho podrem demostrar...

(Alguns aplaudiments)

....enguany, no esperarem a l’any que ve.

Cesgarden. Cesgarden és una sentència que no és ferma i
que... com pot... bé, està recorreguda, està recorreguda pel
consell insular...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i a més els consells insulars estan augmentant els seus
recursos, gràcies també a l’esforç que fa el Govern a l’hora de
millorar els ingressos, a l’hora de millorar i de repercutir
aquests ingressos als pressuposts. Per tant, el Govern... els
consells insulars tenen més recursos. Vull recordar que han
augmentat els seus recursos al voltant d’un 9% de mitjana cada
any quan... per tant, tenen més recursos i també vull recordar
que tenen uns comptes amb prou recursos per poder fer això.

Sr. Font, també li he de dir que les persones, les rendes a les
quals es referia són les perceptores de tota la xarxa de prestació
i de protecció, per això hem creat una renda social amb els
recursos públics perquè aquesta gent tengui també una millora
econòmica, un benestar i pugui també desenvolupar-se
socialment, que és el que nosaltres pretenem. Per tant, també
pensam en aquestes persones, no faci, no digui que no pensam
en aquestes persones, hi pensam moltíssim, des de tots els
àmbits de les polítiques que feim i especialment de serveis
socials que ha tingut un increment considerable aquesta
legislatura i sobretot també en crear una renda social.

En definitiva, crec que són uns bons pressuposts, el Sr.
Camps ho ha dit una sèrie de vegades; mostren estabilitat,
malgrat tots els intents que hi hagi a dir que no és així, tercers
pressuposts, bon pressuposts i a més a més avui... bé, demà
s’aprovaran i és la millor mostra i la garantia d’estabilitat
d’aquest govern i dels partits que li donen suport.

I vull acabar amb un tema fonamentals que el Sr. Font ha
dit, el tema fonamental per a aquesta comunitat autònoma és
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millorar el sistema de finançament i aquí hem d’anar tots a la
una i jo apel a aquesta unitat i a aquesta coherència i dins
aquesta coherència hi hauria d’haver també demanar, sol·licitar
condonar deute quan ve una part important, més del 50%
associada a un infrafinançament.

És fonamental la reforma del sistema de finançament i en
això també el Partit Popular hauria de ser valent, coherent i
instar el partit que governa a Espanya que proposi ja d’una
vegada després de tres anys de retard, que proposi d’una
vegada una reforma de finançament. I en quin sentit ha d’anar
aquesta reforma, perquè també ens preocupa que sigui una
involució, una recentralització i una minva de recursos per a les
comunitats autònomes segons com l’aprofiti el Partit Popular.

I el segon tema, règim especial per a les Illes Balears, també
una eina, un instrument fonamental al qual no podem renunciar
els ciutadans de les Illes Balears, que hi estam treballant i
agraesc i també... seguesc apel·lant a no defallir, agraesc el
suport de tots els grups i a no defallir perquè pens que encara
hi ha una oportunitat i l’hem d’aprofitar. 

Evidentment du retard, no és... no arriba aquest regal abans
de final d’any, això és així, estam a final d’any i per tant, falta
fer feina per part del Govern d’Espanya. El Partit Popular crec
que també té una clau important perquè està governant
precisament a Madrid...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per favor, vagi acabant.

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

Sí, vaig acabant. I per tant, també és molt important
aconseguir aquests dos temes: millorar el finançament i el
règim especial, però vull concloure: són uns bons pressuposts
que contribueixen a l’estabilitat d’aquesta comunitat autònoma,
però fonamentalment són una eina fonamental per traslladar la
millora econòmica a tots els ciutadans i això ja s’està
aconseguint i seria just que ho reconeguéssiu tots.

Per tant, jo seguiria demanant el suport de tota la cambra a
aquests bons pressuposts per millorar la vida dels ciutadans de
les Illes Balears com ja estam demostrant que feim.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, MÉS per Menorca
té una esmena viva a la secció d’Hisenda i és la 16432,
presentada conjuntament amb Gent per Formentera i a la qual
demanam l’adequació dels espais i adquisició d’equips per

possibilitar l’assistència telemàtica dels diputats a les
comissions no permanents.

Aquesta és una petició que feim des dels inicis de
legislatura i anam pels tercers pressuposts. Pensam que aquesta
proposta suposarà inversió inicial que es podrà recuperar en
poc temps amb uns beneficis evidents també, no ho negarem,
per als diputats que contínuament ens hem de desplaçar.

Pel que fa a les esmenes del PP ens trobam, un any més, que
fan baixa als interessos del deute. No els diré res de nou que no
els hagi dit cap diputat o diputada prèviament.

Volen dir que proposen al Govern deixar de pagar el
deute?, i ho deman perquè buiden i cosa més aquest programa,
68 milions previstos i esmenes per valor de 120 milions.

Un exemple, a la 15785 agafen 20 milions d’aquests
interessos del deute, també buiden el fons d’impuls de turisme
sostenible, impost que en principi no comparteixen, però del
qual se’n poden aprofitar. I passen per alt que hi ha una
comissió encarregada de triar els projectes, el missatge és clar:
no volem aquest impost, no respectam aquesta comissió, però
ens volem aprofitar dels seus beneficis econòmics.

  I un altre clàssic: buidar cultura, fa mal veure que gairebé
buida la Direcció General de Participació i Memòria
Democràtica, clar missatge que no hi creuen. En un pressupost
de 752.000 euros fan baixes per valor de 2.170.000, o a
l’esmena 15788, la qual treu 20.000 a l’Oficina de Lluita contra
la Corrupció, encara no funciona, però ja li treuen doblers, o la
15787, per incrementar el fons de seguretat pública a la qual
fan una baixa d’1 milió i mig de propaganda i publicitat, on hi
ha destinats 2.175.000 euros.

A una altra esmena destinen 8 milions al Fons de
cooperació local, i la comissió el Sr. Camps ja dir literalment:
“entenem des d’aquest punt de vista que es reben 8 milions
d’euros als ajuntaments i per tant, nosaltres feim aquesta
esmena per retornar als ajuntaments aquests 8 milions d’euros
que el Govern els impedeix gestionar”. L’hem sentit defensar
aquesta esmena, perquè es veu que la Llei Montoro sí que
permet gestionar els ajuntaments tots els doblers estalviats.

Les administracions locals són les responsables de bona part
de la política social i mentre aquestes han tingut un bon
comportament i fins i tot amb superàvit es veuen lligades de
mans per poder dur a terme polítiques socials.

L’AIReF acaba de publicar un informe pel qual diu que és
molt probable que les corporacions locals acompleixin
l’objectiu d’estabilitat, de fet els ajuntaments donaran al
Gobierno de España un matalàs de més de 6.000 milions
d’euros de manera que l’Estat espanyol podrà salvar els seus
objectius d’estabilitat pressupostària. 

Què vol dir açò? Doncs, que el Sr. Montoro tendrà més
opcions de complir amb els requeriments de Brussel·les,
gràcies als ajuntaments. Una dada més, AIREF adverteix que
hi ha nou ajuntaments de més de 20.000 habitants en situació
més compromesa i amb risc de fallida i curiosament set
d’aquests ajuntaments estan governats pel PP, una d’aquestes
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ciutats és Jaén, la qual arrossega aquesta situació de gran deute
des dels anys en que el batlle era José Enrique Fernández de
Moya, actual Secretari d’Estat d’Hisenda i número 2 del
ministre Cristóbal Montoro. Saben allò que diuen en castellà,
consejos vendo, y para mí no tengo.

Per tant, Sr. Camps, se li ha d’agrair que limités el seu
cinisme. Mantindrem el mateix sentit del vot del que férem a
comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President. Senyors i senyores diputats, bon dia a tothom.
Ciutadans va presentar set esmenes a aquesta secció i les set,
per desgràcia, segueixen vives. D’aquestes n’hi ha dues que
tenen relació amb aquesta casa, amb el Parlament, i més
concret amb dos errors que jo diria que són quasi sistèmics, i
no faig un joc de paraules, la que té a veure amb el sistema
informàtic i les seves caigudes i la que té a veure amb el
sistema de gravació i de reproducció audiovisuals. Idò bé, en
gest de bona voluntat i de confiança en la Presidència d’aquesta
casa, que ens va informant en Junta de Portaveus que aquestes
mesures ja estan previstes de cara a l’any que ve, hem decidit
retirar aquestes dues esmenes, la 16318 i la 16230, de, diguem,
les que teníem pendents. Esperem que d’aquí un any no hàgim
de penedir-nos d’aquesta decisió.

De les altres esmenes, de les altres cinc que queden, hi ha
tres de relatives a l’Escola Balear d’Administració Pública que
tenen en comú, totes tres, que són per a activitats formatives.
La 16225, de 200.000 euros, està destinada a oferir cursos de
preparació en un sentit ampli en els diferents processos
selectius per a funcionaris; la 16226, de 150.000, té un objectiu
semblant, però en matèria de llengües estrangeres, a fi de poder
donar un millor servei als ciutadans, i la darrera, la 16227,
també de 150.000, proposa la creació de cursos de primers
auxilis per al personal dels serveis generals que té com a funció
l’atenció al públic. 

Després tenim una altra esmena, la 16319, on proposam
l’augment del fons de cooperació local en seguretat, un
augment en 1 milió d’euros respecte del que hi ha. Aquest fons
no s’ha mogut d’un any per l’altre, segueix sent la quantitat
assignada la mateixa i en canvi la necessitat que tenen molts de
policies locals d’actualitzar els seus equips o simplement de
disposar les peces que a hores d’ara els falten justament en
tasques que tenen a veure amb la seva seguretat és una
necessitat que, segons indiquen els mateixos col·lectius de
policies, és una necessitat peremptòria que de qualque manera
l’administració hauria de poder resoldre i resoldre ben prest. 

I la darrera esmena que tenim presentada, la 16269, aquesta
també és un clàssic, però no puc estar-me de recordar-la. És
una que demana que la partida que es destina a la Llei de
capitalitat de Palma augmenti en 1 milió d’euros, que ben bé és

una quantitat simbòlica per poder retornar a aquest tema, i dic
que és un clàssic, ho deia abans, perquè en aquest terreny, i
malgrat els increments dels darrers anys, encara som ben enfora
de fer realitat com a mínim que la gran majoria dels 30 milions
que ha de percebre la ciutat de Palma en concepte de capitalitat
arribin a terme, o sigui, la comissió tripartita que ha de decidir
aquests... el destí d’aquest fons i finalment l’ajuntament mateix,
que arribin a terme, dic, nets i lliures d’afectacions; és a dir,
que l’ajuntament tengui realment les mans lliures per fer amb
aquests doblers el que consideri necessari i no hagi de passar,
per tant, en fi, pels interessos que pugui tenir aquest mateix
govern assignant i considerant llei de capitalitat determinades
partides, determinades inversions o bé el Consell de Mallorca
també quan, diguem, trasllada també la part que li toca a aquest
compromís. Aquest milió de més que demanam no resol res,
insistesc, però com a mínim ens acosta un poc més a l’objectiu. 

Ja per acabar, respecte de la resta d’esmenes d’aquesta
secció seguirem el mateix criteri de vot que ja tenim fixat i que
ja els he anat recordant en les altres seccions. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Bon dia a tothom. Bueno, esta enmienda que he presentado
en este apartado tiene como finalidad acercar el Parlamento a
las islas menores, tanto a Menorca como a Ibiza. Dentro de lo
que entendemos como representación parlamentaria y
acercamiento de las instituciones a la ciudadanía, todo y que
muchos alegarán que los consejos insulares ya ejercen esta
función, la voz del Parlament de les Illes Balears puede parecer
un poco diluida para los ciudadanos de fuera de Mallorca. Ésta
es la motivación de mi enmienda a los presupuestos, una
oficina de representación parlamentaria en Menorca, Ibiza y
Formentera. Esta oficina serviría de contacto y dinamización de
los ciudadanos no sólo con la labor que se realiza en el
Parlamento sino como pueden interactuar ellos con él. A esas
oficinas podría dirigirse cualquier ciudadano que deseara
conocer u obtener información y actividades del Parlament de
les Illes Balears, legislación autonómica y también sería un
punto directo desde donde poder seguir todas las sesiones y
actividades de la cámara para los medios de comunicación
insulares, así como un contacto directo con los diputados de
dichas circunscripciones.

En verdad que estamos en una época de magros recursos,
aunque estos presupuestos intenten demostrar lo contrario. Por
esto, considero justificada la creación de estas oficinas, no sólo
actuarían como un contacto directo con la ciudadanía, que
analizarían las relaciones directamente con los consejos,
también podrían ejercer una función vertebradora entre las
instituciones intensificando el contacto y el diálogo, con todas
las ventajas que ello conllevaría de compartir información y
recursos. En resumen, un paso más para demostrar que esta
comunidad no sólo se queja del centralismo de puertas para
afuera. 
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También estas oficinas podrían acrecentar la transparencia
en la institución parlamentaria ejerciendo, repito, como enlace
con los ciudadanos en las dos direcciones. Con ello me refiero
a que servirían para que los ciudadanos fueran conscientes de
las iniciativas parlamentarias, en especial las que afectan a cada
una de las islas, fomentadas por los diputados y a su vez
podrían funcionar como una especie de escaparate de rendición
de cuentas específico para cada territorio. Ya que las distancias
entre nuestras islas no sólo son físicas muchas veces puede
percibirse al Parlament como algo ajeno o distante en Menorca,
Ibiza o Formentera. 

Por ello, desearía que mi enmienda fuera tenida en cuenta
ya que no supondría una operación económica demasiado
onerosa y al mismo tiempo podría aportar sustanciosos
beneficios en términos de comunicación, cooperación y
transparencia. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Carlos
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja sabem i hem escoltat tant
avui com ahir les incoherències en què cau el Partit Popular
amb el tema dels interessos i amortització del deute, a mi també
em sorprenen les esmenes a la protecció, la seguretat, el Fons
de contingència, no sé si han començat a creure en el canvi
climàtic i preveuen una catàstrofe natural per a l’any que ve, no
entenc aquesta esmena al Fons de contingència.

Per una altra banda, demanen més suport financer als
ajuntaments, jo crec que el millor suport financer als
ajuntaments que podem fer és canviar les lleis a nivell estatal
que els estrenyen, que no els deixen gastar doblers que tenen a
la caixa, i que, gràcies al Sr. Montoro, doncs no poden fer les
polítiques que volen, a més, no aconseguint el seu principal
objectiu, que és reduir deute, el deute de l’Estat no es redueix
amb les mesures que haurien de servir per a això. Per això
pensam que la cooperació local s’ha de fer des de l’Estat i no
des d’aquí, que crec que es fa una bona feina, malgrat això,
però que el més important hauria de ser canviar les lleis injustes
a nivell estatal.

En una cosa sí que són coherents, és en demanar més
doblers per a promoció turística, precisament en un moment de
saturació i de col·lapse, sembla que la racionalitat, l’equilibri
en el negoci turístic no els importa gaire. I aquest enrenou de
fons que tan anomenen segurament es veu agreujat per la
intenció permanent del Partit Popular de bombardejar aquest
ple cada cop que hi ha una crisi de govern o que passa alguna
cosa, no comparable amb tot el que ha fet el Partit Popular en
les darreres legislatures.

Després hi ha una qüestió que no entenc, o sigui nosaltres
som submisos amb el Govern a canvi de doblar l’ITS, o el

Govern és submís amb nosaltres perquè dobla l’ITS per la
nostra voluntat?

(Alguns aplaudiments)

Jo, de veritat, és que no sé qui és l’esclau i qui és l’amo, no
m’acab d’aclarir.

(Remor de veus)

I després ha parlat vostè del tema de la capitalitat, una
qüestió que no varen acomplir en cap moment a la darrera
legislatura. Nosaltres pensam que sí que hi hauria d’haver més
doblers per a l’Ajuntament de Palma de lliure disposició i per
això hem aconseguit mig milió d’euros més en aquest sentit.

Jo no sé què no entén vostè de les bestretes, si es fa el que
es fa ara es podran començar a pagar, hi ha un compromís de
la consellera que es comenci a pagar, precisament, aquest any,
no sé si quedarà content llavors o simplement és un recurs que
utilitza per criticar el Govern.

Sr. Jaume Font, li he demanat que torni per replicar-li, no
sé si ha vist el seu mòbil, li he enviat un missatge de
WhatsApp. A veure...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., vostè diu que no volem ajudar les classes mitjanes i baixes,
jo crec que apujar el sou un 17% en quatre anys és una bona
mesura per ajudar aquestes classes mitjanes i baixes. I no puc
concebre com a un fracàs, per part de la Conselleria d’Hisenda
i d’aquest govern, els pressuposts més alts de la història de la
nostra comunitat, i són els pressuposts més alts de la nostra
comunitat precisament perquè hi ha una política fiscal que és
adequada, també hi ha una bona temporada turística, però hi ha
una bona política fiscal que utilitza els marges que tenim com
a comunitat autònoma. I crec que un partit regionalista, com és
El Pi, hauria de defensar aquesta autonomia fiscal i hauria de
defensar que aquí poguéssim tenir més eines per recaptar
imposts i per fer la política fiscal que vulguem.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El que passa és que crec que vostè no pensa en les persones,
vostè diu: primer les persones; jo crec que vostè el que vol és
el seu vot, primer el vot de les persones, després les polítiques.
I això, sincerament, sincerament els ho dic, crec que és una
vergonya, crec que és una vergonya, crec que és populisme,
crec que és demagògia, perquè les persones que cobren 800
euros els surt a retornar, els surt a retornar...

(Remor de veus)

..., i crec que no fa vostè una bona pedagogia, i en política
fiscal s’ha de ser molt pedagògic, i s’ha de dir a la gent que
hem de ser responsables i que hem de ser solidaris, no
caritatius, com diria el Sr. Camps, sinó solidaris, solidaris entre
nosaltres per tenir millors serveis, per tenir una millor sanitat,
per tenir una millor educació i per tenir millors serveis socials.
Perquè, davant la irresponsabilitat fiscal de l’Estat, davant
d’una amnistia fiscal totalment injusta i inconstitucional, i
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davant les polítiques que fa el Sr. Montoro, que no ha pujat els
imposts a les grans empreses i a les grans fortunes, aquí hem
d’aprofitar el nostre marge, i vostès varen presentar una
proposició no de llei a un moment donat que volia perseguir els
paradisos fiscals, i jo vaig dir: El Pi és un partit responsable a
nivell fiscal; i no ho demostra, no ho demostra, perquè menteix,
no pot dir que el Govern d’Espanya cobra un 12% i aquí
cobram un 14,75. Bé, crec que utilitzam els marges que tenim
com a comunitat autònoma, els pocs marges que ens deixa
l’Estat per fer política fiscal; si el Govern d’Espanya és
irresponsable, aquí crec que no ens podem permetre això.

I l’han titllat de polític..., bé, li han dit: polític valent; i la
meva companya ha dit: jo crec que és temerari, és que fer
aquesta proposta jo crec que és temerari, sincerament els ho
dic, sincerament els ho dic.

I ja per acabar, dir al Sr. Camps: que mencioni vostè la cua
dels caputxins quan a Comissió d’Hisenda, permanentment,
justifica que la gent no pagui els imposts que toca mitjançant
paradisos fiscals i enginyeria fiscal, vostè ho ha dit, ha dit: però
si és normal, és normal que la gent intenti pagar manco
imposts, això ho ha dit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, doncs això, que un polític digui això en aquesta
institució és greu, perquè és dir a la ciutadania que la gent ha
d’intentar pagar manco imposts i que això és normal. No, la
gent ha de ser solidària, hem de ser solidaris els uns amb els
altres per tenir millors serveis i per tenir una societat millor. I
que ho digui vostè, que persegueix aquesta ideologia del
benefici a curt termini, que és el neoliberal par excellence,
doncs no ho entenc realment. I crec que s’ha d’apostar, un
govern progressista ha d’apostar per la solidaritat i no per la
caritat que propugna vostè, Sr. Camps.

Aquests pressuposts crec que intenten repartir millor la
riquesa i que no s’ha de fer populisme amb això.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. De les coses bones dels pressuposts
ja en vaig parlar ahir en el debat sobre l’articulat, crec que és
un pressupost que consolida les polítiques de canvi iniciades el
2015 amb els acords pel canvi, és un pressupost social, és un
pressupost que aposta per la diversificació i l’equilibri, i que és
un pressupost que, a més, fa una empenta a la inversió, també
en clau social, amb una aposta clara per l’habitatge i les
infraestructures socials necessàries, molt enfora de la
megalomania d’altres temps.

I concretament, pel que fa a Hisenda, si m’he de quedar
amb alguna cosa i per innovar, perquè no se n’ha parlat massa
fins ara, em quedaria amb l’increment de l’EBAP i d’altres
capítols del pressupost, que permetran convocar 8.000 places
d’oposicions en aquesta terra, 8.000 places d’oposicions, que
es diu aviat, i ningú, curiosament, no n’ha parlat. I aquesta és
la crua realitat, companys i companyes de l’oposició, mentre
d’altres acomiadaven servidors i servidores públics,
treballadors i treballadores públics, docents, sanitaris, aquest
govern ha anat recuperant la dignitat dels serveis públics i dels
treballadors i treballadores públics i convocarà l’any que ve
8.000 places d’oposició, i això són també aquests pressuposts
del 2018. I d’això se n’ha parlat molt poc, ni amb les esmenes
ni amb els debats plantejats per l’oposició.

Per tant, si m’he de quedar amb alguna cosa em quedaria
amb això. Però entrem en les esmenes o almanco en la línia
general del debat que ha marcat abans de la meva intervenció
l’oposició, i em centraré, sobretot, en dues qüestions: una sobre
la que ha parlat el Sr. Camps, que és el deute, i una altra,
comuna als grups de l’oposició, que són els imposts.

Primer, deute, deute públic, i l’enorme demagògia amb la
qual es fa servir aquesta qüestió per justificar, vostès i tota la
dreta europea, la pitjor política, la pitjor política, i els donaré
només algunes dades, per fer un poquet de pedagogia: a
Espanya, producte interior brut del 2017, 292.000 milions
d’euros; les Illes Balears, 2017, 28.400 milions d’euros; és a dir
que una regió que tenim el 2% de la població de tot l’Estat,
aportam el 10% del producte interior brut de tot l’Estat,
generam el 10% de la riquesa de tota Espanya, quedin-se amb
aquesta dada.

Deute públic espanyol, un bilió cent trenta-nou mil milions
d’euros, 1.000.000.139.000 euros, darrer trimestre del 2017; el
deute públic de les Illes Balears no arriba als 9.000 milions
d’euros; és a dir que el deute públic de les Illes Balears que, a
més, aportam el 10% del producte interior brut de tota Espanya,
no arriba a l’1% del deute públic del conjunt de l’Estat. Tot i
així, el càstig permanent al qual se’ns sotmet, no m’enrotllaré
aquí perquè en parlam cent milions de vegades des d’aquesta
tribuna, tothom, i se suposa que fins i tot el Partit Popular està
d’acord amb això.

Però és que, a més a més, i a més em deix el petit detall que
el 80% del deute públic que justifica les imposicions que es fan
a les comunitats i als ajuntaments és de l’Estat i de
l’Administració central, que no té precisament la major part de
competències, i que només enguany, amb els pressuposts
generals del 2017, tant de bo que no han aprovat els del 2018,
veurem si els arriben a aprovar, perquè, com els vaig dir ahir,
aquí sí que aprovarem els pressuposts d’aquesta comunitat,
l’Estat espanyol ja veurem si els arriba a aprovar. Encara que
no els aprovi, només enguany ha camuflat de despesa militar
11.000 milions d’euros, i això és més del doble d’aquest
pressupost de vaques grosses d’aquesta comunitat.

Jo vaig donant dades objectives, certes, i cadascú que les
interpreti.

Però és que, a més a més, si comparam el nostre deute amb
el d’una família normal, que tengui una hipoteca, si tenim un
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pressupost de 5.000 milions d’euros i un deute que no arriba als
9.000 milions d’euros, diguem que ens trobam en una situació
d’una certa solvència, perquè fins i tot aquesta hipoteca ni tan
sols hauríem de menester 20 o 30 anys per pagar-la, si féssim
un exercici tremend d’estalvi, en un parell d’anys del nostre
salari complet, podríem pagar aquesta hipoteca. Per tant, en
termes objectius i relatius el nostre nivell de deute públic és una
pixarada en relació amb el conjunt de deute públic de l’Estat i
de moltes altres comunitats.

Jo vaig donant algunes dades, per dir que almanco
aprofitarem aquí la intervenció que em toca a la tribuna per fer
una mica de pedagogia.

Però tampoc no he sentir dir als grups de l’oposició, i molt
manco al Sr. Camps, que el que li agrada és donar càstig amb
això, que serem l’única comunitat que, a més, enguany tancarà
sense incrementar deute, i això serà una tendència que anirà
endavant amb el pressupost...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -ara parlarem de la regla de despesa-, del 2018. I el Sr.
Montoro, davant d’aquesta situació, en lloc de fer-nos
mamballetes, en lloc de fer-nos mamballetes, el que fa és
maquinar les múltiples maneres d’ampliar aquest espoli, això
és el que fa el Sr. Montoro, o sigui, en lloc de premiar-nos de
qualque manera, dic jo, per allò de... almanco el que es fa als
cans, no?, que ens tractassin com a un ca, ja hi guanyaríem, no?
Ho fem bé, doncs, en lloc de pegar-nos una clatellada que ens
donin una galeta, ni això, no, no, no, finançament, ja veurem
quan ve; manca de reconeixement del fet insular; xantatge del
FLA, que és un xantatge, ho vaig dir ahir també, i un Estatut
d’Autonomia que per a l’Estat espanyol és un kleenex, un
paquet de kleennex.

I és clar, davant aquesta situació i de dades, que jo crec que
defineixen prou, quina és la panoràmica estructural,
macroeconòmica, en termes fiscals, de la nostra terra? El
problema de fons, el que ens trobam és que l’oposició ve aquí
a repetir el seu mantra de la baixada d’imposts, vinga; el seu
denominador comú, PP, El Pi i Ciutadans, em sap molt de greu,
en aquest debat de pressupost, concretament amb Hisenda, però
ho traslladen i ho repeteixen per tot, és la baixada d’imposts. I
en el fons, és clar, vostès diran que no són electoralistes, que
pensen, com diu, amb una retòrica que ja s’acosta molt,
paradoxalment, Sr. Font, al “salvacionisme” de Podemos de fa
un temps, perdoni que li digui, perdoni que li digui, per picar-lo
una mica; que, és clar, com que tenim doblers, ara és el moment
d’abaixar imposts, perquè estam en temps de vaques grosses,
però en el fons i en la forma no fan altra cosa que replicar el
mateix mantra amb el qual el Sr. Trump, ahir mateix, va dur
endavant la seva reforma fiscal; sí, perquè el Sr. Trump, és clar
que no parla d’abaixar els imposts als rics, parla d’abaixar els
imposts a les classes populars, però ja veurem quines
conseqüències tendrà la reforma fiscal del Sr. Trump.

Perquè, després d’aquestes dades i dels marges, crec que és
el Sr. Camps que ha parlat de marges, que manejam, en el
maneig, perdoni la redundància, dels nostres comptes públics,
quin marges reals tenim nosaltres en el maneig dels nostres
comptes públics i quins marges té l’Estat? Qui determina i què

determina la regla de despesa? Perquè si resulta que si ara
abaixam els nostres imposts, que no tenim la càrrega fiscal més
alta de cap comunitat, i a sobre ens penalitzen amb la regla de
despesa, perquè se suposa que serem incomplidors, -
incomplidors de què, si som els més complidors del món-,
quins imposts apujam, si és que en pujam? I en aquest exercici,
en tot cas, el que més puja és l’ITS, és l’impost turístic; aquest
impost el paguen les classes populars? No el paguen les classes
populars, no només no el paguen les classes populars, sinó que
les classes populars estan ben contentes que es pugi l’ITS, o
sigui que menys demagògia.

Però, a més, quin és el cost social de la reforma fiscal del
Sr. Trump o de la que puguin plantejar vostès, salvant
distàncies, salvant distàncies, que jo tampoc no vull jugar a la
demagògia, fet amb el mateix mantra d’abaixar imposts? Una
de les contraprestacions és el desmantellament del sistema
sanitari dels Estats Units, d’allò que havia aconseguit el Sr.
Obama.

Per tant, quan aquest govern fa política social, i diem que
aquests pressuposts són uns pressuposts socials, amb unes illes,
no ho oblidem, altament precaritzades, cream incentius
econòmics que mouen l’economia, ahir ho vaig dir, fins i tot la
renda social serveix per moure l’economia, perquè no és el
mateix tenir zero euros que tenir-ne 400 i busques o 700 i
busques, si tens dos fills. Perquè, a més, aquesta aposta també
implica, per l’aposta forta que fem pels serveis públics, un
complement als salaris altament precaritzats d’aquesta terra, en
forma de serveis públics bàsics, educació, salut, serveis socials
i fins i tot també innovació, que és un altre tema que li agrada
al Sr. Font.

Perquè, Sr. Font, un mileurista en aquesta terra no pot
pagar-se una assegurança privada de sanitat. Per tant, un
mileurista, per molt que pogués beneficiar-se del presumpte
marge que tenim per abaixar el tram d’IRPF, el que necessita
no és que li toquem aquest magre marge de l’IRPF, sinó que li
garantim que té una assistència sanitària adequada, que té una
escola pública que no hagi de pagar a prop de ca seva, i estarà,
jo li puc dir, francament content. Jo crec que aquesta és la
diferència entre el que plantegen vostès i el que plantejam
nosaltres.

Sobretot, i ja per acabar, el que no s’aguanta és que el PP
ens vengui a parlar de baixades d’imposts quan les úniques
baixades d’imposts que ha fet han estat a les classes altes, han
estat les amnisties fiscals o han estat... hem tengut fins i tot
l’exemple de ministres evasors que han hagut de dimitir per
endur-se’n els doblers a altres països. Però, sobretot, plantegin
alternatives, perquè aquí hi ha hagut moltes esmenes per fer
escoles, per fer residències, però no són encara, o jo encara no
ho he sabut reparar, capaços d’explicar com, amb quina política
fiscal farien totes aquestes esmenes seves possibles. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Alcover.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 3 / 20 de desembre de 2017 5989

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, ja
saben que jo tenc com a... un dels meus esports preferits
evidenciar les incoherències del Partit Popular, això ja és un
clàssic, però és que avui, els que m’han precedit, la consellera,
el Sr. Saura, ho han fet tan bé que jo intentaré anar per una altra
via avui, i és que realment hi ha hagut qualque frase aquí que
m’ha preocupat i no m’ha preocupat, simplement és que l’he
trobada tan injusta, que crec que és necessari fer-hi esment.

El Sr. Camps ha dit, si no m’he equivocat escrivint, perquè
l’he apuntada literal: “no veiem un equip prou solvent per
gestionar aquests pressuposts”, crec que és literal, no sé si es
refereix que cada any han complert el dèficit, que es redueix
per primera vegada en termes absoluts i relatius el deute, que
hi ha molt manco atur, que es paguen a proveïdors com no
s’havia pagat mai. No sé si es refereix a tot això, evidentment
en contraposició a l’antic Govern del Sr. Bauzá-Company, que
no complia res de tot això. Tal vegada es refereix a això.

Miri, el pacte de progrés, els acords pel canvi i me’n
guardaran de mentir la gent que dóna suport al Govern, tenia a
l’inici de legislatura, així ho va dir la Presidenta en el seu
discurs inaugural, bàsicament, a part dels acords pel canvi, tres
objectius, es poden resumir en tres objectius: un era revertir les
retallades que vostès havien fet, no, no, que vostès havien fet
en aquesta comunitat. Jo crec que amb aquests pressuposts
podem dir que hem enfilat la recta ja definitiva per retornar les
retallades que vostès havien fet. Una altre era consolidar l’estat
del benestar, jo crec que també duim el camí adequat per
consolidar l’estat del benestar, el que passa és que crec, parl per
tots els d’aquesta bancada, que evidentment tenim el temor de
què si vostès tornen governar, ens posam a tremolar, perquè ja
han demostrat la seva alta capacitat per destruir, en aquesta si
que no hi ha cap dubte. I el tercer, el tercer, que sempre se n’ha
parlat i aquí la presidenta també ho ha dit en moltíssimes
ocasions, era un millor repartiment de la riquesa, aquest també
s’ha dit, tothom ho ha dit, tots els consellers sempre que en
parlam.

Miri, no li contestaré jo avui, li contestaran els mitjans de
comunicació. Portada a l’Última Hora: “la mejora económica
ya llega al bolsillo de los ciudadanos de Baleares”.  Diari de
Mallorca: “los buenos datos económicos se trasladan al
bolsillo de los trabajadores. Los salarios crecen un 3,3% y el
PIB per cápita despedirá el año en un 2,3". El Mundo, un diari
no sospitós de comunista radical, Sr. Camps: “la bonanza de la
economía llega por fin al bolsillo de los ciudadanos”. Per tant,
podem afirmar amb tota la prudència del món, no vol dir que
la feina estigui feta, no és aquest el meu discurs, però que s’està
en la línia adequada per complir els objectius que ens havíem
marcat a principi de legislatura.

(Alguns aplaudiments)

Vostès segueixin parlant de com es nomena un conseller, de
si hi ha una discussió a un partit o a un altre, vostès segueixin,
segueixin, nosaltres ens seguirem dedicant a repartir riquesa,
consolidar l’estat de benestar i revertir les retallades, els nostres
objectius, que es conflueixen en un, incrementar la qualitat de
vida dels ciutadans d’aquestes illes. Al final vostès ahir tenien

raó, governar és un tema de prioritats, efectivament. Vostès
segueixin parlant de com es nomena un conseller, de si hi ha
una discussió, etc., segueixin, segueixin que nosaltres seguirem
fent la nostra tasca.

Segona frase que també ha dit el Sr. Camps: “hem
d’aprofitar la bonança econòmica per reequilibrar aquelles
coses que van més coixes i aquest és l’endeutament”. Bé, hi
podríem estar mig d’acord, només és que per primera vegada
com hem dit i com també vostè ha dit, en termes absoluts i en
termes relatius s’està baixant. Jo no sé per què no li fa aquesta
reflexió al Sr. Rajoy, sincerament, perquè el Sr. Rajoy quan va
entrar a governar tenia un 40% de deute i ara està al 100% del
PIB...

(Remor de veus)

S’ha més que doblat, però no només això, vostès analitzin
la frase, “hem d’aprofitar la bonança econòmica... -per tant,
vostè afirma que hi ha bonança econòmica-, per reequilibrar
aquelles coses que van més coixes”. Jo tot d’una he pensat en
el fons de pensions, Sr. Camps, que en crisi econòmica com
mai no s’havia vist, el Sr. Zapatero el va deixar en 68.000
milions d’euros i vostès l’han fallit en bonança econòmica,
vostès l’han fallit!

(Remor de veus)

I miri, acab de fer una incoherència del Partit Popular, es
veu que la cabra tira al monte, Sr. Camps, no me’n puc estar.
Però com és possible, vostès no són els grans gestors
pressupostaris, econòmics d’aquest país?

(Remor de veus)

No ho són vostès? Vostès, el Sr. Zapatero en la pitjor crisi
de la història d’Espanya, allà on creixia l’atur, va deixar el fons
de pensions en 68.000 milions d’euros. Vostès s’endeuten en
10.000 milions d’euros cada any per pagar-lo, això sí, deixen
un raconet de 8.000 milions perquè no pareixi que està a zero.
Però està a menys, està a menys. No diu vostè que hem
d’aprofitar la bonança econòmica per revertir això? Com ho
fan? Sap quin és el problema? El problema és la seva reforma
laboral, Sr. Camps, és la seva reforma laboral que ha fet
treballadors pobres i és que tot es resumeix a això. Vostès
segueixin insistint en què s’ha de reduir el sistema fiscal, la
pressió fiscal, a les classes mitjanes treballadores. Vostè ha vist
una classe mitjana a Espanya que el Sr. Rajoy li hagi baixat la
pressió fiscal? Una, una, me’n digui una!

(Remor de veus)

Sí, sí, a qualcuna li baixa, gràcies a l’acord de Ciudadanos,
que aquests de moment encara són coherents amb això, però
vostès? Vostès de què? I l’IVA, per què no baixen l’IVA que
afecta tothom? I evidentment que és el més injust que hi ha en
el panorama fiscal mundial, l’IVA. I a més, ahir ja ho vaig dir,
amb la crítica que li varen fer a Zapatero per pujar del 16 al 18,
i és que nosaltres no hem enganat ningú, en els acords pel canvi
ja dèiem que la política fiscal s’havia de centrar en una major
progressivitat, el primer any vàrem incrementar aquesta
progressivitat. Cap on anam? Cap on va aquest Govern? No va
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a reduir imposts per reduir ingressos, perquè això afectaria
l’estat de benestar, no anam per aquí, no ho hem dit mai. Al que
anam és que els ciutadans..., és a això, que els ciutadans
tenguin més doblers. No hem de baixar 100 euros al que en
cobra 14.000, hem de fer que en cobri 18.000 que és el que
s’ha fet en coordinació amb el Govern...

(Alguns aplaudiments)

... amb el conveni d’hostaleria. És això, si vostès van als països
nòrdics, que tots ens omplim la boca de la qualitat de vida que
puguin tenir i dels serveis públics que tenen, i amb raó, veuran
que la pressió fiscal és molt superior a la d’aquí, però prou més
superior a la d’aquí. Què passa? Que allà no hi ha ningú que
cobri 14.000 euros, aquesta és la diferència, no és la pressió
fiscal, és el sou que cobren, gràcies a la seva reforma laboral,
que és el primer que s’ha de derogar, el primer que s’ha de
derogar.

I miri, una altra incoherència, no si al final la cabra tira al
monte, ja és cert. Finalment per parlar de les esmenes, molt
ràpidament i encara després tendré els 5 minuts. Sr. Camps, ja
li ho vaig dir l’any passat, a vostè se li nota el seu caràcter
fiscalitzador i intervencionista, hi ha previst un increment de
transferència als consells insulars, no, no, perdoni, coherència
de Ciutadans i incoherència del Partit Popular, no es diuen
liberals? Ciutadans almanco fa una esmena que diu 1 milió
d’euros per a l’Ajuntament de Palma perquè faci el que trobi.
Això és liberal, entenc que és una mesura liberal. Vostè què fa?
Els consells insulars, que augmenten molt les transferències,
que són incondicionades per fer el que vulguin, no, no, no els
hem de fer incondicionades, els hem de fer per això, per això
i per això, això no és intervencionista? Pur i dur, això és
intervencionista...

(Remor de veus i algunes rialles)

Tampoc no donarem suport a aquelles esmenes que donen
de baixa el Parlament, com ha dit el Sr. Pericay, el president es
va comprometre via romanent a fer aquestes inversions i el
marge de dubte evidentment el té i li donarem.

Respecte als ajuntaments Sr. Camps. Vostè diu que el fons
de cooperació local permet que baixin les transferències als
ajuntaments. De moment augmenten un 20% i que sàpiga que
hi ha un acord amb la FELIB per en 3 anys tornar a la situació
anterior i que cada any augmenti 2 milions d’euros. Acord amb
la FELIB i si s’ha fet aquesta modificació és per no perjudicar
aquells ajuntaments que puntualment puguin tenir un conveni
amb el Govern, com per exemple Valldemossa. Per això s’ha
fet aquesta modificació legislativa.

I encara que sigui per quadrar el temps, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores
diputats. Hi ha moltes coses que hauria de contestar, però hi
aniré una per una. 

Primer de tot, deia el Sr. Alcover que s’havien de revertir
les retallades que el Partit Popular havia fet. Bé, escoltin, jo
crec que tenen un lapsus de memòria perquè els qui primer
varen retallar varen ser vostès en el segon pacte de progrés.
Mirin, en el segon pacte de progrés varen retallar en polítiques
socials 128,7 milions d’euros l’any 2010; als pressuposts de
l’any 2010 vostès varen retallar 27,9 milions d’euros a
educació, sí, sí, sí, un 3,3% menys; 86,5 milions d’euros a salut,
una reducció d’un 6,9%; varen retallar... la Sra. Fina Santiago
va retallar 14,2 milions d’euros a serveis socials, un 10,56%;
varen retallar 128,7 milions d’euros en política social vostès,
vostès.

Per tant, per tant, les retallades que vostès diuen que va fer
el Partit Popular, que són certes, però els qui primer varen
retallar varen ser vostès, i no els critic perquè segurament
s’havien de fer, perquè els ingressos estaven baixant i perquè
era imprescindible reduir la despesa. Jo no els critic, però
vostès no critiquin quan un govern amb 1.350 milions d’euros
menys fa retallades, perquè estava obligat a fer-les. Per tant,
amb aquesta qüestió crec que s’hauria de fer menys demagògia.

Deia també el Sr. Alcover que el creixement arribava a les
butxaques ja dels treballadors, això ho diuen els diaris, ho
diuen els diaris en unes declaracions del conseller, no perquè
hi hagi una entitat econòmica que digui el que vostè diu,
escolti...

(Remor de veus)

... açò... sí, sí, açò ho diu en tot cas el conseller, és una
afirmació i una opinió del conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor! 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... que el veig molt... sí, oiga, salga, salga...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Negueruela, silenci.

(Remor de veus)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... intervenga usted, intervenga usted. Bé, aquí el que queda
molt clar és una qüestió, “que ara que un ajuntament pugui
rebre menys doblers l’any 2018 que l’any 2017 açò és per no
perjudicar-lo”, és a dir, açò, Sr. Alcover, dixit. Una
incoherència com un piano. 
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Ara pagarem les bestretes sense partida pressupostària, una
altra incoherència com un piano perquè, és clar, si no hi ha
partida pressupostària digui’m d’on llevaran els doblers per
poder pagar les bestretes. En fi, però bé, seguim. 

Nosaltres insistim que hi ha marge per baixar imposts, ho
diem aquí i ho direm allà on faci falta. L’any 2017 tancaran
l’impost de transmissions patrimonials amb 120 milions
d’euros més del pressupostat, hi havia marge, per tant, per
baixar imposts, a l’any 2018 tancaran, sense cap tipus de dubte,
l’impost de transmissions patrimonials per sobre dels 700
milions d’euros. Per tant, amb 100 milions d’euros més del
pressupostat. Si no l’any que ve ja en parlarem.

Jo sempre he dit que la gent vol pagar menys imposts,
dintre de la legalitat, Sr. Saura, dintre de la legalitat la gent vol
pagar menys imposts, perquè si a vostè l’IRPF li surt a pagar
1.000 euros, no em digui que en vol pagar 2.000 perquè si fa
açò, escolti, té una mina amb vostè Montoro, tenen una mina.
El Sr. Jarabo, que està al costat seu, ni tan sols declarava unes
rendes que tenia per subllogar...

(Remor de veus)

... per subllogar un apartament, volia pagar menys imposts,
però és que el Sr. Monedero també volia defraudar Hisenda. En
aquests dos casos, en aquests dos casos per descomptat ho feien
de forma il·legal. Jo dic que de forma legal la gent vol pagar el
menys possible, i açò és una realitat. 

(Remor de veus)

La regla de despesa jo crec que ha estat bona en el cas del
Govern, ha estat bona, i jo crec que ha estat una bona solució...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Camps, disculpi un moment. Guardin silenci,
per favor. Guardin silenci tots i totes.  

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Açò a l’anterior legislatura era impensable veure un
conseller del Govern fer l’esvalot que fan els consellers del
Govern que hi ha avui aquí asseguts, això era impensable...

(Remor de veus)

... no, no, és que ni tan sols aplaudien les intervencions del
Grup Popular, es comportaven com un govern. Aquí tenim un
govern esvalotat...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... un govern, en fi. Aquesta és la realitat. Deia, deia...

(Remor de veus)

... que la regla de despesa és un gran invent sobretot per a
aquelles administracions que s’han passat amb la despesa i una
de les administracions que s’ha passat amb la despesa és el
Govern. És cert que amb els ajuntaments en aquests moments

es podria flexibilitzar la regla de despesa. Hem fet una moció,
està entrada una moció del Partit Popular precisament
demanant aquesta flexibilització, en açò ens hi trobaran, però
evidentment al Govern i amb l’actual situació d’endeutament
era imprescindible aquesta regla de despesa.

Per tant, si l’endeutament baixarà no és gràcies a la voluntat
del Govern, el Govern s’ho voldria gastar tot, ho ha dit, ho ha
dit, si baixam l’endeutament serà per obra i gràcia de la regla
de despesa, no gràcies a vostès. Açò és una realitat claríssima.

En qualsevol cas, i ja veig que el temps se m’ha esgotat, el
que està molt clar és que, i repetiré el que vaig dir ahir, tenc la
impressió que serà el darrer debat de pressuposts d’aquesta
legislatura, dubt molt, dubt molt que hi pugui haver un
enteniment d’aquí un any...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, acabi, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... per aprovar un nou pressupost. Per tant, ja que estam en els
darrers pressuposts, enhorabona a tots i moltes gràcies per tot.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.

(Remor de veus)

El Sr. Saura m’ha enviat un missatge quan he sortit i que
posava, “Jaume, vuelve, vuelve, que te doy”.

(Algunes rialles)

Jo, Sr. Saura, tenc la sensació que vostè quan s’ha posat a
parlar aquest hemicicle s’ha quedat a les fosques i no m’ha
fregat, que ho sàpiga.

(Algunes rialles)

Però jo intentaré fregar-lo. Programa de Podem Illes
Balears: “Rescate fiscal, transparencia y ética política. Se
revisarán... -sí, sí, riu Jarabo-...

(Algunes rialles)

... Se revisarán los tramos del IRPF que sean competencia de
la comunidad autónoma con la finalidad de hacerlo más
progresivo y solidario” -no heu revisat cap tram d’IRPF- para
que sea más progresivo y solidario. Vosaltres a les rendes
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baixes i mitjanes no els heu fet res, no els heu fet res, segueixen
cobrant el que cobrava el govern anterior...

(Remor de veus)

Eh?

(Remor de veus)

Pagant, pagant. Voler pensar que la pujada del 17% per al
sector turístic arregla els problemes de passar de 14.000 a
18.000 euros, Sr. Abril i Sr. Alcover, no s’ho creuen ni vostès
mateixos, i carregar tota la pujada sobre els empresaris sense
que el Govern, si tengués autonomia com el País Basc, pugui
fer una acció d’ajuda a les rendes baixes i mitjanes és que no hi
ha solidaritat d’acció perquè vagi més bé l’economia. Ho
deixen tot, tot a com vagi el món econòmicament, tot. Però
vaja, en acabar, comptarem, ja veurem com serà.

Autonomia fiscal, em deia el Sr. Carlos Saura. Miri,
nosaltres, diu, del marge, l’autonomia fiscal del marge, no és
del marge, no és del marge que nosaltres cobram més la nostra
autonomia fiscal, la nostra autonomia fiscal és del 50%, el cent
per cent de l’IRPF, no és aquest dos punts més que cobram que
és la nostra autonomia, la nostra autonomia és el 50% de
l’IRPF, parlam de 1.002 milions per a l’any que ve, 1.002
milions, això és el 50%, això no és el 2,75 que li deia de segons
quines rendes. Ja voldria jo tenir l’autonomia fiscal que té el
País Basc que diu, bé, primer ho arreglaré aquí, allà, aquí deçà,
a tu et toquen 1.300 pels serveis que em fas, de fronteres si n’hi
ha, que ja no n’hi ha, d’exèrcit i de quatre coses més. Però és
que nosaltres n’hem pagat més de 2.500 milions d’euros en
aquest sentit. Per tant, la nostra autonomia fiscal és aquella que
ens dóna el que tenim, que és el 50% de l’IRPF, el 100% i això
no ho baixam a les rendes baixes.

Aquí ha sortit una cosa que ho ha dit abans la conselleria i
ha tornat sortir ara, que tenim un deute per mal finançament de
5.000 milions d’euros. El Pi crec que és l’únic partit que fa 2
anys i 7 mesos que els ha dit el que havien de fer el primer dia
que era anar als jutjats, no es pot? Andalusia hi va anar al jutjat
i va arribar que varen fer un acord polític, el que havien
d’haver a Catalunya, problemes polítics, acords polítics. Idò
això són problemes polítics, acords polítics. Clar que sí! Clar
que sí! Clar que sí! Però això és el que arregla la política, com
ha arreglat la política Coalició Canària i Nueva Canarias? Com
ho ha arreglat? No ho ha arreglat pels jutjats, ho ha arreglat per
la influència, cosa que no tenen ni uns, ni els altres.

Després una qüestió. Em diu el Sr. Abril, el tema
d’incrementar l’IRPF a les rendes altes, i és vera, vàrem
incrementar aquest tram. Però ¿hay alguien más?, pareix que
no són alts, pareix que són petits de butxaca, ¿hay alguien
más? Perquè parlar que amb la renda social nosaltres estam
cobrint aquesta gent és fals, nosaltres cobrim la gent que està
per davall de 12.000 amb la renda social, no cobrim per damunt
de 12.000. I els que estan per davall de 12.000 són els 200.000
i jo això ho he lloat i El Pi hi ha votat a favor. Jo els parl de
quan pujam de 12.000 i anam cap a 14.000 i 16.000 i 18.000,
aquí ningú compta amb ells i el marge que tenim és poder jugar
amb el nostre tram del 50%.

A mi també m’agradaria recordar-los que hi va haver una
reforma laboral que va fer el Sr. Zapatero, que el Sr. Iglesias li
recorda cada dos per tres al Sr. Sánchez, perquè aquí tenim una
pèrdua de memòria escandalosa. I a mi m’agradaria dir també
que crec que no és bo per a ningú enviar un missatge que tot ja
roda, tots els que han desaparegut o ho han perdut tot, molts
d’ells encara no saben per on han de tirar. Això comença a
caminar, però la crisi segueix aquí, no s’equivoquin, no tirin les
campanes al vol. És que el que hi havia era un desastre. No
baixin la guàrdia! La crisi encara no ha fuita, perquè si baixam
la guàrdia pensant que està arreglat, ens tornarem pegar un
esclat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Montserrat
Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No haré uso.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam al torn de contrarèplica. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Carlos
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sr. Font, rescat fiscal, si parlam de progressivitat i parlam
de ser solidaris, ser solidaris en aquest sentit és si hi ha gent
que guanya molts doblers, que aquesta riquesa es pugui
redistribuir, no és agafar dels petits i donar-ho als grans, com
és la política que es fa des de l’Estat, que es diu acumulació per
despossessió i que genera desigualtat i que genera que hi hagi
13 milions de persones amb risc d’exclusió social al nostre
país. En aquesta comunitat autònoma, en aquest territori de
resistència davant les polítiques de Rajoy, s’estan intentant
revertir aquestes dinàmiques.

I segurament no estam d’acord perquè tenim un altre
concepte de democràcia. Per a nosaltres la democràcia ha de
ser primer democràcia econòmica. La gent ha de tenir uns
mínims, uns serveis bàsics per poder decidir, perquè, si no, no
hi ha llibertat, perquè el concepte de llibertat que té aquesta
bancada és totalment diferent al concepte de llibertat que tenim
nosaltres. Per a aquesta gent és la llei del més fort, per a
nosaltres és que es compensin la desigualtat de partida que hi
ha a nivell social. I per això crec que s’estan fent polítiques, per
garantir drets i que la gent tengui uns mínims, que crec que
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aniran millorant en aquesta legislatura. I no es tracta de donar
propinillas o miquetes d’aquesta caritat fiscal que proposen
vostès, es tracta de millorar les condicions de vida de la gent,
i per millorar les condicions de vida de la gent ha de disposar
de més doblers, no llevar-los una quantitat ínfima, que no
suposaria una millora de la qualitat de vida.

I per què diem que és populisme fiscal? Perquè de fet estam
7 punts per davall de la mitjana europea en pressió fiscal, de la
mitjana europea, no dels màxims, no de la gent que cobra més
imposts, estam per sota d’això, i, per tant, les comunitats
autònomes han de fer qualque cosa per compensar aquesta
política fiscal que fa el Govern espanyol. I de fet, aquesta
política fiscal que fa el Govern espanyol, jo crec que queda en
qüestió quan es llegeixen coses com: “la adopción de medidas
que en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se
aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos
ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario
de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado
ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de
concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. Artículo 31
de la Constitución española. Aquest text que he llegit és la
sentència del Tribunal Constitucional contra l’amnistia fiscal de
Montoro.

(Alguns aplaudiments)

Així que no donin lliçons de política fiscal els que fan
política il·legal...

(Remor de veus i algunes rialles)

(Alguns aplaudiments)

I dóna lliçons el partit imputat, el partit dels mil imputats.
A Podem tenim zero condemnats per corrupció, el Partit
Popular en té moltíssims. I no em parlin de hooliganisme
parlamentari, jo de vegades tinc la sensació que som al
Parlament britànic i no al Parlament de les Illes Balears, ja
saben que allà es diuen de tot quan comença a parlar l’orador,
i aquí han intentant fer sang de qualsevol cosa. Així que no
donin lliçons sobre educació en aquest sentit.

I Sr. Abril, jo no sabia que vostè ens diria que fèiem
“salvacionisme”, és veritat que algú ens va intentar dir que
necessitàvem un bany de realitat per aquella època. Jo crec que
està bé aspirar a ampliar els límits del possible i és el que hem
fet per exemple en la negociació de la Llei de l’habitatge, en la
qual no hem aconseguit que sigui un dret subjectiu, però que la
gent pugui reclamar si no té un habitatge i si està en una
situació vulnerable. Jo crec que s’ha d’apuntar alt per arribar
almanco enmig i crec que és el que fem des del nostre grup
parlamentari i crec que tenim certa influència en aquest Govern
perquè les polítiques que faci aquest pacte siguin millors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si em permeten, parlaré des d’aquí. Només vull dir tres
coses per concloure. El Sr. Camps ha arribat a dir que, bé, si
s’han de fer retallades perquè estan justificades aquestes
retallades, parlam del passat, s’han de fer. Jo el que li puc dir
és que si hem de baixar impostos en aquest context nosaltres,
que suposadament és un context de vaques grosses relatiu, ho
ha recordat el Sr. Font, relatiu, haurem de fer retallades i
haurem de fer retallades primer perquè no tendrem doblers
suficients per pagar uns serveis públics bàsics que estan
finançats per davall de la mitjana de la resta de comunitats.
Primer de tot això.

I segon, perquè la regla de despesa del Sr. Ministre
Montoro ens penalitzarà encara més i encara haurem de retallar
més, afegit a la baixada d’imposts.

Regla de despesa, sincerament Sr. Camps, no són mocions,
ni proposicions no de llei de vostès per reclamar als seus que
necessitam, és que ens facem valer, que ens facem valer com a
illes i que es facin valer vostès, que se suposa que qui governa
Espanya és el PP, on era el Sr. Company?, que no sé on ha estat
en tot aquest debat de pressuposts, es veu que això dels
comptes de la comunitat... ni ha intervingut ni ha escoltat gaire,
em sembla a mi, no sé si és perquè tal vegada li passa com a mi,
que no control massa això dels números, no ho sé.

Però, on era el Sr. Company fa un parell de setmanes?, crec
que era al despatx del Sr. Montoro. No sé si a Génova o a
Nuevos Ministerios. Li va dir res de la regla de despesa o
només va anar a fer electoralisme?

A Madrid, hi hem d’anar a fer-nos valer, no a fer
electoralisme, a fer-nos valer...

(Alguns aplaudiments)

... regla de despesa, fora regla de despesa! La moció la hi
votarem a favor, però que el Sr. Company faci la seva feina!

Segon, ha dit el Sr. Font, a problemes polítics, solucions
polítiques. Algú creu sincerament que amb un Sr. Montoro que
està pensant, maquinant en les mil formes d’espoliar les nostres
illes a pesar de ser els més complidors i els que més aportam hi
ha cap possibilitat d’acord? L’única possibilitat d’acord per
aconseguir allò que és just per a les nostres illes és que polítics
i no polítics sortim al carrer, com varen fer fa un mes els
valencians i les valencianes, a demanar el que és just. Així serà
l’única manera que ens faran cas.

I tercer i acab, imposts, em reiter en el que he dit abans, i és
una aposta política compartida pel conjunt dels partits dels
acords pel canvi: amb una societat altament precaritzada les
polítiques socials, i aquests pressuposts que aposten fortament
per uns serveis públics necessaris de proximitat, de qualitat, si
per tenir 20 euros més a la butxaca hem de prescindir de tenir
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bones escoles a prop, bons hospitals a prop i tot allò que ens fa
falta estam arreglats, i això, els primers que no s’ho han cregut
són vostès, els partits de l’oposició amb les esmenes que han
presentat, on demanaven escoles, demanaven residències,
demanaven hospitals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. El primer que voldria dir és que la
primera frase que he dit en la meva anterior intervenció, aquella
que no veiem un equip prou solvent per gestionar aquests
pressuposts, jo la considerava una lloança en boca seva, perquè
vostè en temes econòmics no n’ha endevinada ni una en dos
anys i mig i això és un dada objectiva. 

Digui’m, digui’m una previsió en matèria econòmica que
hagi fet en aquest parlament que s’hagi complit. Me’n digui
una, una, i jo em callaré i no li tornaré a dir pitonissa Camps,
no li ho tornaré dir. Digui-me’n una.

Segon, com quedam?, el segon pacte de progrés era un
gastador desaforat o era un campió de les retallades? Perquè
una de dues, perquè aquí normalment se l’ha acusat de gastar
de més i ara vostè ens ha dit que retallàvem per tot.

(Remor de veus)

En fi, algun dia ho aclarirem.

Sr. Camps, una pregunta, una pregunta i li assegur que no
va en segones: vostè està content d’aquest titular?, no, vostè,
vostès, senyors del Partit popular, perquè la resta no ho han
criticat. Vostès estan contents o no estan contents que per fi la
millora econòmica es noti en les butxaques dels ciutadans? És
senzilla la pregunta, eh? Sí... no, no, és que com que vostè
sembla que li lleva importància quan ve aquí i diu: “això són
les declaracions del conseller”.

Perdoni, sap d’on vénen les dades, sap d’on vénen les
dades?, que evidentment les ha de parlar el conseller, no voldrà
que surti un que passa pel carrer a dir... de l’INE...

(Remor de veus)

..., que és un organisme poc sospitós de deixar-se influenciar
per aquest govern d’”esquerranosos” que tenim aquí. 

(Algunes rialles)

I l’INE ha dit que els costs salarials han pujat un 3,3% front
al 0,3% de la mitjana estatal, la mitjana també computa el 3,3%
nostre. Per tant, si ens lleva a nosaltres la mitjana probablement
sigui un 0,20 i busques.

És una bona notícia? S’alegren, s’això? Se n’alegren?
Perquè això era, com he dit en la primera intervenció, un dels
principals objectius que tenia aquest govern, un dels principals.

Aquest que vostè diu que no són prou competents per
gestionar tot això compleixen tots i cadascun dels objectius que
s’havien marcat al principi de legislatura, de moment.

Evidentment no s’han tirar les campanes al vol, jo no ho he
volgut dir, però quan tenim una bona notícia també convé dir-
la, no vol dir que s’hagi acabat la feina i que haguem de baixar
la guàrdia, en absolut, en absolut, res més lluny, seria el major
error, per això passam tanta pena que torni el Partit Popular, Sr.
Font, per això passam tanta pena d’això, perquè tota la feina
que s’haurà fet s’anirà en orris i veurà en any, any i mig, perquè
per això sí que són uns campions a l’hora de destruir, no hi ha
ningú, no es poden comparar, ningú no es classifica...

Sr. Camps, bestretes, bestretes, és un poc complicat, però si
s’hi fixa ho entendrà. Hi ha una cosa que es diu modificació de
crèdit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 No, hi ha una cosa que es diu modificació de crèdit. Hi ha
partides que no s’han acabat d’executar i com que la gestió
d’enguany ha estat tan bona, malgrat que la Sra. Prohens al
debat de totalitat de l’any passat digués que els ingressos eren
ficció, ficció, ficció, el que vaig dir ahir, i que l’impost de
transmissions patrimonials estava sobrevalorat en 30 milions
d’euros, ara vostè diu que està minusvalorat en 100 milions
d’euros i nosaltres ens arribarem a fer... en fi, ja ens diran quan
els hem de creure, algun dia diguin: no, no, avui els hem de
creure, perquè en diuen una i després l’altra, al mateix any, al
mateix exercici econòmic de l’any 17 la Sra. Prohens va dir que
estaven supravalorats amb 30 milions d’euros, els ingressos, i
vostè acaba de dir que estaven minusvalorats amb 100 milions
d’euros. Ja ens ho diran.

Idò d’aquestes partides, perquè s’ha fet una excel·lent
gestió econòmica, el sobrant, la consellera ha dit, que no ha dit
a la seva intervenció, que enguany  -enguany- els consells
insulars al 2017 gràcies a aquesta modificació normativa que es
va fer ahir i a la qual vostès varen votar en contra, podran rebre
fins a 6 milions d’euros, Sr. Camps, ho ha entès bé?, fins a 6
milions d’euros, a pesar del seu vot en contra. Això sí, a pesar
del seu vot en contra i això a l’any 17.

És que en política són els fets que valen no les paraules.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per què? Jo ja li ho vaig dir en comissió, per què eren 3
milions si tal vegada serien més? Ara es confirma, poden ser
més, no, poden ser el doble i enguany. Vostè volia 3 milions
per a l’any que ve, és la diferència.

(Remor de veus)

Sí..., si tenen raó, si...

(Remor de veus)
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..., si tenen raó, al final governar és prioritzar. 

Finalment, dels ajuntaments... Sr. Camps, vostès critiquen
aquesta normativa perquè diu que hi ha la possibilitat que algun
dia algú cobri menys, a pesar que aquests pressuposts
incrementen un 20%.

En canvi, aplaudeixen amb les orelles la regla de despesa
que impedeix que 357 milions d’euros que tenen de superàvit
els puguin gastar.

(Remor de veus)

Si això no és una incoherència ara ja... aquesta ja... crec que
ja, com que ja és la definitiva... Jo també vull desitjar-los un
molts d’anys perquè supòs que és la meva darrera intervenció
aquí, bon Nadal i molts d’anys a tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Donam per acabat el debat núm. 5.

Passam al debat 6, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular, secció
15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 16044;
E03, Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, 16045.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, C10, Consorci
d’Aigües de les Illes Balears, 16274.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; al programa
562A, abastament d’aigües, 15955, 15954 i 15957; al programa
562B, sanejament i depuració d’aigües, 15956; al programa
571C, gestió d’espais naturals, 15958, 16075, 16076, 16059 i
16060; al programa 571D, conservació i millora del medi
natural, 16089 i 16098; al programa 571E, planificació forestal,
15952; al programa 571F, espècies silvestres, 16106; E03,
Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, 15941, 15942,
15943, 15944, 15945, 15946, 15947, 15948, 15949, 15950,
15951, 15953, 16041, 16042, 16046, 16048, 16049, 16050,
16051, 16052, 16053, 16090, 16091, 16092, 16093, 16094,
16095, 16096 i 16105.

Del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
571D, conservació i millora del medi natural, 16381, i al
programa 718A, recursos marins i ordenació del sector pesquer,
16350.

Del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, Secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, al programa 561A, domini públic hidràulic,
protecció i control de la Directiva marc de l’aigua, 15524, i al
programa 562A, abastament d’aigües, 15525; al programa

562B, sanejament i depuració d’aigües, 15523, 15526, 15531,
15527, 15527, 15529 i 15530; al programa 571D, conservació
i millora del medi natural, 15513 i 15557; al programa 571E,
planificació forestal, 15517 i 15518; al programa 714B, foment
del sector agrari, 15511; E03, Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, 15547, 15548, 15549 i 15550.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
562B, sanejament i depuració d’aigües, 16300; al programa
571C, gestió d’espais naturals, 16301 i 16299; al programa
572B, qualitat ambiental i sostenibilitat, 16302; E03, Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 16296, 16298,
16317, 16324 i 16334; E10, Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, 16240, 16326 i 16327; E18,
Serveis de Millora Agrària i Pesquera, 16297 i 16335; C09,
Consorci Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, COFIB,
16325.

Del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
572B, qualitat ambiental i sostenibilitat, 16212.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Entrem avui
al moment d’exposar el nostre punt de vista i defensar les
propostes que hem presentat en matèria de medi ambient i
sobretot pel que fa a l’ús controlat de l’aigua. Hem presentat
dues esmenes a la totalitat perquè considerem que encara
l’augment és insuficient, no ens sembla malament, sinó que
pensem que es pot fer molt més.

I per altra banda, també volem fer notar que en el
pressupost tampoc no hi ha manera de saber exactament quines
són les actuacions que es pretenen.

És evident que es treballarà, però trobem a faltar
l’existència d’un pla que prevegi les infraestructures que faran,
ordenades per les seves prioritats, organitzades en el temps de
forma coherent, o tal vegada, si això fos quelcom més
transparent podríem conèixer la planificació detalladament,
cosa que no tenim.

És per això que nosaltres volem assegurar més doblers a les
partides dedicades a fer polítiques ambientals i especialment en
matèria d’aigües per a l’exercici 2018. És ben sabut que l’aigua
és un bé essencial, vital, insubstituïble i escàs, s’han fet
campanyes de conscienciació per racionalitzar-ne l’ús i s’han
fet actuacions, no d’ara, sinó en les darreres dècades en
depuració d’aigua, en canalització i en detecció de fuites.
Sembla, però que mai no n’hi ha prou, que anem enrera perquè
cada vegada són més els residents a les Illes, són més els
turistes que ens visiten i és més abundant el consum. Mentre,
per altra part, assistim a un cicle de pluges desordenades que
ens provoquen situacions de sequeres perllongades i en altres
ocasions un excés de pluges que també malbaraten un recurs
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que haurien de perseguir i atresorar, perquè el necessitem tal
com el necessitaran les generacions futures.

Ja vam poder veure, a través de les nostres esmenes que
vam presentar, que no acabem de veure l’encert ni la
determinació a l’hora de posar en marxa polítiques actives en
matèria de sostenibilitat ambiental i especialment en les
polítiques hidràuliques. Per ser més exactes, des del nostre grup
hem vist amb preocupació el retard en els tan iniciats projectes
que tenien ja dissenyats, els que ens va deixar precisament
l’anterior govern, amb els doblers que també es van trobar a
caixa, ho tenien tot a favor i, en canvi, hem hagut d’assistir fins
i tot a catàstrofes naturals, desbordaments, inundacions, amb
les conseqüents pèrdues per al sector primari i per a moltíssims
de particulars, per l’estat deficient en què es trobaven els
torrents de les Illes.

Diuen que l’home aprèn a base d’errors i, en el cas d’aquest
govern de pacte, la dita és bona, s’han pres dos anys llargs per
començar a actuar i ara, en aquests moments, començaran a
fruir les inversions. No és bona la seva planificació, no ho és ni
per a l’economia ni per l’efecte que esperem de les inversions
a realitzar, perquè no ho fan de manera progressiva.

Permeti’m que posi un exemple domèstic, imaginin que una
persona està vint dies sense menjar i després d’aquest dejuni
vol recuperar d’un panxó tota l’abstinència feta. Ara han posat
més doblers, però considerem que no és suficient, perquè les
intervencions en torrents són un punt i seguit, és a dir, no és fer
una neteja un any i deixar-ho ja, sinó que cada any s’han de fer
actuacions de manteniment per evitar costs més grans, si ho
deixes abandonat. Són inversions que afloren ara, una mica
com un al·luvió que ens diuen totes les proclamacions de
transparència que va fer aquest govern, perquè miri que hem fet
moltes preguntes sobre això i que, en tot cas, són inversions
que s’han de concretar i sostenir de manera assenyada, no n’hi
ha prou a pintar nombres.

Els pressuposts que vostès presenten suggereixen que
planegen actuar sobre 500 quilòmetres de torrents, deixant-los
nets i garantint que l’aigua, quan n’hi hagi, vagi pel camí que
ha fet durant segles, 500 quilòmetres en tres anys. Aquesta és
la planificació que ara ens prometen, però el cert és que el seu
horitzó de govern no va a més d’un any i mig, per tant, veurem
en què queden aquests 500 quilòmetres. Tant de bo
m’equivoqui i posin ordre i netegin els fons naturals, en primer
lloc, per salvaguardar l’aigua, que tanta falta ens fa, però també
per una qüestió d’estètica i de cura del paisatge.

Jo els felicit, els felicit així mateix, que mira que els ha
costat, però que han començat una actuació que ha començat
quasi un any després que es produïssin les avingudes d’aigua i
inundacions a tota la zona del Pla de Mallorca. Primer, van
consumir els projectes que van heretar de l’anterior govern, i
finalment s’han decidit a invertir els doblers heretats, gràcies a
l’esforç i la contenció que es va aplicar també a la passada
legislatura, ja veuen que entre tots es fa el món.

Una altra de les inversions programades en matèria d’aigües
ve donada pels 28 milions que destina a depuració d’aigua a
Palma, parlam d’una inversió plurianual calculada en deu anys.
Es pressuposten fer aquests tancs d’eliminació per filtrar

l’aigua que desborden els claveguerams però que no poden
absorbir més cabal, i ho fan per evitar que els residus de
càrrega, tota aquesta aigua no vagi a abocar-se a la mar. És una
necessitat sense dubte, però no perdem de vista que vostès
preveuen començar aquest any, van dir que ho farien l’any
passat i van dir que ho farien l’altre. Nosaltres... han fet
actuacions puntuals, això sí que és veritat, però en aquest
moment les nostres esmenes van encaminades que precisament
aquesta inversió de tot aquest procés es faci tot en aquest any,
ja que tenen tants doblers.

La façana marítima és un de les principals portes d’entrada
de la nostra comunitat i que per descomptat és molt indesitjable
tota la matèria que s’aboca allà.

Per aquest motiu les nostres esmenes van en aquesta
direcció, que tot això es pugui fer aquest any, i no en deu anys,
com vostès ho posen.

Canviant d’illa, diuen que faran una inversió de 799.000
euros a Fornells. Em sembla molt bé, però és que en la mateixa
línia, en la mateixa línia és imprescindible que prenguin
mesures per rescatar tota l’aigua que va a parar a la mar, ja fa
molts anys que es van començar a corregir els abocaments
incontrolats, i per això, en aquesta línia, les nostres esmenes
eren també de remodelació de la depuradora i tractament
terciari a les estacions d’Alaior, Sa Pobla, Maó, Es Castells i
Sant Lluís.

Hem vist també en el seu pressupost que pensen crear una
bassa de reg a Algaida i Montuïri, perquè aquest dipòsit rep
l’aigua depurada de la planta de Mallorca i té ja quinze anys i
queda insuficient, però, és clar, en la mateixa línia nosaltres li
demanem, amb les nostres esmenes, també la construcció d’una
bassa per a regants a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, a
Sant Josep de Sa Talaia i a Formentera. I una altra vegada li
demanem les depuradores de Portinatx i de Betella i tants altres
indrets que precisen d’aquestes infraestructures hidràuliques.

Ara és el moment, tenen molts recursos, tenen més doblers
que mai en aquesta àrea i és el moment d’actuar amb decisió
per no perdre l’aigua.

També necessitem solucions, per exemple en el cas, ja hi
tornem, necessitem solucions i ara els que ens governen són
vostès, fa ja tres anys, i per tant jo li deman que aclareixin el
tema dels pluvials d’Alaior i que no poden castigar un poble
pensant que castiguen la seva batlessa; han passat els anys i les
necessitats no són les mateixes, sinó que són més greus. Per
tant, posin fil a l’agulla.

És molt el que hi ha per fer i tanmateix pensin que amb tota
la doblerada que recapten per l’impost turístic haurien de fer un
esforç més gran en la posada en marxa d’aquestes
infraestructures de l’aigua.

També hem demanat que col·laborin amb els ajuntaments
per a les reparacions de les canalitzacions i evitar les fuites
d’aigua.

I també un tema molt important que és la xarxa en alta a
Menorca, que és inexistent, és l’única illa que no en té, no n’hi
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ha i pensem que seria estratègicament convenient per a un
territori que està declarat com a Reserva de la Biosfera, que té
una gran especialització ramadera orientada a la producció de
formatge i que, per això mateix, precisa pastures i aigua per al
ramat, que es transforma en llet. Hem de poder aprofitar fins a
la darrera gota, no és prou excusa argumentar que la xarxa en
alta no és viable, perquè abans s’han de fer unes altres
reparacions, facin les altres reparacions, facin les reparacions
aquestes prèvies, perquè fins i tot el mateix informe de Ceopan
recull precisament la xarxa en alta de Menorca. Vostès tenen
més recursos que mai no havia tengut aquesta conselleria i per
tant crec que és un esforç que han de fer.

I en el tema dels fangs de la depuradora de Ferreries, bé, em
comenten que el trasllat dels fangs s’havien d’haver fet aquest
any, havien d’haver començat aquest any, no s’ha fet res de res
i bé, és un problema, perquè ja els fangs es va comprometre el
Govern a fer el seu trasllat perquè es van trobar que hi havia
una sèrie de materials pesants que s’ha considerat que és un
residu tòxic i perillós. Evidentment, davant tot això semblava
que estava inclòs a una partida de l’any 2017, però pel que es
veu, d’això res, perquè no s’ha emprat.

En canvi, per part de l’Ajuntament de Ferreries, em consta
que es va fer tota la feina, els han tramès tots els projectes i
aquí no hem tengut cap resposta.

En definitiva, crec que no perquè aquestes esmenes venguin
del Partit Popular no s’hagin de tenir en compte, crec que
poden fer un exercici de veure que són esmenes en pla
constructiu i que tenim un objectiu comú, que és, precisament,
que tot el tema mediambiental i tot el tema dels recursos de
l’aigua es pugui aprofitar i que no perdem ni una gota d’aigua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presiente, señoras y señores diputados. Conseller,
Ciudadanos tiene una enmienda a la totalidad a los
presupuestos de esta conselleria por la enmienda de supresión
del Consorcio de Aguas de las Islas Baleares. Desde
Ciudadanos consideramos que se debe ir reduciendo el sector
instrumental, cuyas funciones pueden ser asumidas por otros
organismos de la propia conselleria, con el objetivo de ir
racionalizando la estructura de la administración. Así pues, con
la enmienda 16274, pedimos la supresión del Consorcio de
Agua de las Islas Baleares, consideramos que todas estas
funciones pueden ser asumidas perfectamente por la Agencia
Balear del Agua y de Calidad Ambiental.

Comentar, además, que sorpresivamente este consorcio
excluye la posibilidad de colaborar con los municipios en
cuanto a lo que respecta a la red de distribución de agua
potable, que es justamente donde se tendría que potenciar dicha
colaboración con el Govern, por lo que consideramos que es un
consorcio no necesario y esperamos que la enmienda sea
aceptada, en aras de la racionalización de la administración.

Y bueno, por otra parte, desde Ciudadanos consideramos
que la gestión de los recursos por parte de la conselleria no
están solucionando y abordando los graves problemas de
siempre que poseen estas islas, tanto a nivel medioambiental
como en el sector primario.

Y mire, conseller, usted prometió que bajo su mandato iba
a ser la legislatura del agua, y está claro que lo está siendo, está
siendo la legislatura de los vertidos de aguas residuales mal
depuradas en torrentes, que continúan contaminando los pozos
y los acuíferos, de los vertidos fecales en las aguas de
transición, como en la Albufera de Alcúdia; de los vertidos de
aguas fecales en zonas costeras, con la afectación que dichos
vertidos tienen sobre la posidonia oceánica, y que, además, está
produciendo neutralización de las aguas como ocurre con la
bahía de Palma.

Está siendo la legislatura de la acumulación de lodos en las
depuradoras de Ibiza y está siendo la legislatura de no afrontar,
de una vez por todas, la falta de alcantarillado y de las fugas de
agua en las redes de distribución municipal, por la negativa
continuada de este conseller de firmar convenios de
colaboración con los municipios.

Y está siendo la legislatura de no afrontar la necesidad, de
una vez por todas, de poner en marcha la comunidad de
regantes, y de no afrontar, de una vez por todas, el uso de las
aguas regeneradas por todas aquellas actividades que sean
posibles, como el riego de jardines o limpieza de calles.

Sr. Vidal, todos estos problemas y necesidades siguen igual
a cuando usted entró como conseller, y siguen por una falta de
planificación y temporalización de los objetivos. Y está claro
que la realidad se impone y esta no está siendo la legislatura del
agua que usted soñaba.

Y mire, por eso Ciudadanos le ha puesto 13 enmiendas al
presupuesto de su conselleria, que explicaré aquí unas cuantas,
y luego, en el siguiente turno de réplica. Son unas enmiendas
que las podemos resumir en tres bloques: un primer bloque,
referente a la necesidad de mejoras en todas las infraestructuras
y en la gestión que atañe al ciclo del agua, por la extrema
necesidad que tienen Baleares de preservar el recurso agua y
evitar la contaminación ambiental que se deriva de las pésimas
políticas en cuanto a los recursos hídricos.

Un segundo bloque, lo destinamos a ayudas en inversiones
que permitan hacer del sector primario un sector productivo en
sí mismo, que lo vaya alejando de la dependencia del las
subvenciones y conseguir que se convierta en un sector que
atraiga a los jóvenes y que evite el abandono del campo.

 



5998 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 3 / 20 de desembre de 2017 

Y por último, tenemos un tercer bloque de enmiendas
destinadas a la protección del territorio, los bosques y los
parajes de interés natural y paisajístico.

Mire, empezaré por las enmiendas que hemos puesto al
ciclo del agua, es la enmienda 16300, que es una enmienda
recurrente de Ciudadanos, cada año, en todas las legislaturas,
y es una partida de afectación al canon de saneamiento de
3.600.000 euros, y es una partida para la creación de un
convenio con los ayuntamientos, con el objetivo de dotar de
alcantarillado a los núcleos urbanos que carecen de dicha
infraestructura y para atajar las fugas de agua de la red de
suministro de agua potable. No olvidemos que el servicio de
alcantarillado es obligatorio, según normativa europea, desde
2005, y que las inversiones necesarias son inasumibles por
muchos ayuntamientos por la dejadez que ha habido desde el
año 1991, que, efectivamente, no es esta legislatura, pero
ustedes tienen la obligación, ahora que están gobernando, de
afrontar este problema. Una dejadez de la administración que
ha tenido como consecuencia la contaminación de acuíferos, o
el desastre de las Cuevas de Vallgornera en Llucmajor, al que
se le tiene que poner una solución urgente.

Asimismo, es del todo un escándalo que el 30% del agua
potable que suministra a las viviendas se pierda por las fugas en
la red. Nosotros pedimos, por favor, Sr. Conseller, que se haga
este convenio, que los municipios no tienen el dinero suficiente
para invertir en estas infraestructuras que llevan dejadas desde
1991.

Por otra parte, nosotros tenemos dos enmiendas también
importantes, la 16335 y la 16296, que suman un total de
3.075.000 euros, y es para el impulso de la comunidad de
regantes. Usted también sabe que cada año le pedimos una
partida para iniciar esta medida, pretendemos que los técnicos
de SEMILLA sean el referente para la planificación de las
áreas agrícolas, susceptibles de conformar una comunidad de
regantes, por su situación o por el tipo de cultivos. Y que
ABAQUA comience la elaboración de los proyectos
prioritarios en su ejecución. Está claro que Baleares, por su
clima, es una zona donde el riesgo de sequía es recurrente, y lo
sabemos, y tenemos que poner la tecnología y las
infraestructuras necesarias para que las explotaciones no
pierdan las cosechas por algo que se puede evitar y sabemos
cómo, únicamente es invertir y poner la tecnología y las
infraestructuras necesarias.

A continuación tenemos también una enmienda recurrente
y continuada en el tiempo desde Ciudadanos, una enmienda
además que se nos aprobó una iniciativa aquí en el pleno en
una PNL, para modificar el Plan hidrológico, es la enmienda
16298, de 3 millones de euros de afectación a ABAQUA, para
que se destine a tratamientos terciarios que vierten las aguas a
torrentes que discurren sobre acuíferos. Recordar que los
tratamientos secundarios de las depuradoras no eliminan los
nitratos que posteriormente van contaminando los acuíferos. Y
hoy en día la gran mayoría de nuestros acuíferos poseen estas
altas concentraciones de nitratos, como así certifica la propia
memoria del Plan hidrológico que ustedes tienen publicitado y
esto se debe principalmente a los vertidos de las EDAR.

Y por último comentar dos enmiendas más, el resto las
comentaré en el turno de réplica. En primer lugar proponemos
la enmienda 16334 y una partida de 100.000 euros, para que
ABAQUA asuma la depuradora de Manacor. Yo creo que usted
sabrá cómo funciona la depuradora de Manacor, es decir, no
funciona, una depuradora que posee graves, gravísimas
deficiencias desde hace mucho tiempo, se puede decir
prácticamente que vierte aguas fecales casi directamente, que
se filtran y que requiere de una gran inversión para su
adecuación. Pero es que aunque invierta ahora ABAQUA y
lleguen a algún convenio, posteriormente va a necesitar de un
mantenimiento de bastante inversión. Unas inversiones que son
inasumibles por un municipio y nosotros proponemos que, por
fin, este Gobierno cumpla con lo que están pidiendo los
manacorins desde hace mucho tiempo, que es la asunción de la
depuradora por ABAQUA.

Otra enmienda importante que tenemos nosotros y
proponemos una partida para ello, es la 16324, una partida para
realizar un estudio de la viabilidad de una planta de biogas en
la EDAR de Santa Eulalia, para el tratamiento de los lodos que
se generan en la planta depuradora. Usted también es
consciente y creo que lo ha sufrido durante todo este año, de
los problemas que existen para gestionar los lodos de la
depuradora de Santa Eulalia. Una depuradora que puede llegar
a generar hasta 70 toneladas de lodos semanales, que no sabe
cómo eliminarlos, que es un problema importante, recurrente y
que no se ha solucionado. Y desde Ciudadanos proponemos
explorar nuevas soluciones, como es la creación de esta planta
de biogas. Que sepa que son plantas que ya se usan en otras
comunidades con buenos resultados y además permite utilizar
el biogas para generar la propia energía que se necesita en la
planta para funcionar.

Y luego ya la última enmienda que le voy a defender en este
turno, es una enmienda de 600.000 euros, para el traslado de
los fangos contaminantes de la depuradora de Ferreries, no
solamente para ese traslado, sino para la restauración
paisajística de las lagunas. Y referente a este hecho, me gustaría
recordarles que desde Ciudadanos le seguimos insistiendo en
una iniciativa que fue rechazada, en la necesidad de
protocolarizar controles periódicos de las aguas residuales que
salen de los polígonos industriales, a través de arquetas que
permitan el acceso al alcantarillado, que hagan posible el
muestreo. Una iniciativa recurrente de Ciudadanos que ha sido
aquí rechazada, no entendemos por qué, porque es la única
manera de impedir que estas balsas no se vuelvan a producir.
Recordemos que las aguas residuales que llegan a las
depuradoras, sólo tienen medidas para la materia orgánica, el
resto no, se necesitan otro tipo de tratamientos.

Y bueno, nada más porque se me pasa el tiempo y si acaso
ya en la réplica acabaré con la defensa de las enmiendas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del Govern
obrint una qüestió incidental. Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Molt bon dia a tothom, president, senyores i senyors
diputats. És un plaer avui explicar els pilars d’aquest pressupost
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca. Pilars
que he anat repetint durant tota aquesta legislatura i que no
canviaran. Una vegada el primer, una vegada posada la
recuperació de la gent necessària per cuidar els nostres espais
naturals, estam en condicions d’afrontar els reptes de
l’ampliació, de millorar la Xarxa Natura 2000, d’ampliar nous
espais naturals.

El segon pilar el cicle de l’aigua, sí, m’han sentit més d’una
vegada dient que aquesta era la legislatura de l’aigua. I per això
hem de fer feina revisant el Pla hidrològic. Sra. Sugrañes, el Pla
hidrològic és el que ens marca el calendari, que diu quan s’han
de fer les coses, que diu les prioritats. Ja veig que ni vostès
creuen amb el seu Pla hidrològic, per això l’hem revisat aquesta
legislatura, perquè nosaltres tampoc ens el creiem, perquè
creiem que és incorrecte i per això hem fet un Pla de sequera,
un Pla d’inundació. I revisam tota la planificació d’inversions,
perquè ni vostès en les seves peticions creuen en el que varen
fer.

El tercer pilar és recollir en aquests pressuposts el gir en les
polítiques ambientals que vendran marcats per la legislació, la
nova Llei de residus, nova Llei agrària i el Decret de posidònia.

El quart pilar d’aquests pressuposts és el suport
incondicional al sector agrari i al sector pesquer, amb les seves
rendes, posant allò que l’Estat els nega, el reconeixement de la
insularitat, el REB especial per a aquesta gent. Totes les
inversions i ja està bé que no recordin que l’agricultura és un
sector que ens diversifica, que l’agricultura és un sector
econòmic cabdal en la nostra economia. Quan parlam de
diversificació, també hem de parlar d’agricultura.

I evidentment el cinquè pilar d’aquests pressuposts és
l’impost de turisme sostenible, tan injuriat per vostès i tan
necessari per fer el bé en aquesta comunitat. Repercutim els
beneficis del sector turístic al sector agrari, compensam els
impactes ambientals generat per l’activitat turística. Sí,
l’activitat turística té molts de beneficis, però també hem de ser
conscients que generen un impacte ambiental i aquest impost ve
a compensar-lo. I a més a més, amb aquests projectes que hem
fet a la conselleria, incorporam el pilar social en l’impost de
turisme sostenible. També l’impost de turisme sostenible ajuda
a les persones amb risc d’exclusió a entrar en l’economia.

Per tant, 5 pilars que tendran un pressupost de 216 milions
d’euros, un 5,22% més que l’any passat i és important també el
pressupost acumulat per a les empreses públiques. Seran 330
milions d’euros a disposició d’aquests 5 grans pilars, d’aquests
5 grans objectius. No ens d’amagar, aquest estiu un dels reptes
plantejats per la gent va ser la vigilància i per això la secretaria
general incrementa el pressupost en un 7% i posarà a disposició
més vehicles per al personal de la conselleria, per estar sobre
el territori, per estar allà on es produeixen els impactes,
incrementant la plantilla d’agents de medi ambient. 

I sí, el cicle integral de l’aigua és el pilar de la nostra
conselleria. La nostra màxima preocupació el domini públic
hidràulic, l’abastament, el sanejament. I per això hi destinam
més del 50% del nostre pressupost a aquest pilar. Evidentment
la conselleria ha de centrar-se en això i per què? Perquè venim
d’on venim, d’un Pla hidrològic que ni vostès mateixos es
creuen amb les seves esmenes. D’un Pla hidrològic que ha fet
que les masses d’aigua passessin d’un bon estat, d’un 48% en
bon estat a un 26% ara mateix a la revisió. Per això hem fet el
Pla d’inundacions, el Pla de sequera i estam revisant el Pla
hidrològic. Sra. Sugrañes a l’annex hi ha un calendari on es
diuen les actuacions, on es fan els diferents cicles de
planificació i qui, com i què s’ha de fer. Revisin aquests
annexos perquè han demostrat un desconeixement total de la
planificació hidrològica de les Illes Balears.

I en torrents hem incrementat la inversió. Enguany
incrementam d’1,7 milions de l’any passat a 2,7 milions, amb
un plurianual de 2,5 milions que ens permetrà fer més torrents
nets que mai en la història, amb fons propis, perquè vostès des
de l’Estat han renunciat a ajudar-nos. El Pla hidrològic és
aquest full de ruta que ens marca les prioritats. Si em permeten
una petita dolentia, vostè feia menció a neteja de torrents
d’aquesta setmana passada, sí, en una setmana vàrem fer més
que vostès durant el 2013. En dos dies de fer feina, vàrem fer
més que en el 2013, més 2,6 quilòmetres. Per tant, no em
venguin amb esmenes, esmenes a més que ja entenc per què el
Sr. Company no feia net els torrents, perquè l’esmena de fer net
els torrents la posen a l’IBANAT, l’IBANAT no es dedica a fer
nets els torrents. Em sap greu, però com a mínim pareix un
insult que després de tota la demagògia que han fet damunt la
neteja de torrents, no siguin ni capaços ni de saber on han de
fer l’esmena. Evidentment altres partits polítics lleven i posen
doblers de neteja de torrents, en lleven i després n’hi tornen
posar. Això va per als senyors d’El Pi. 

L’abastiment d’aigües ha estat un impuls important
d’aquesta legislatura. Hem de millorar a Mallorca 8,8 milions
d’euros per a la connexió Maria-Petra, que inclou la connexió
Ariany que demanava El Pi. Estam redactant el projecte Petra-
Manacor, estam redactant el projecte Sra. Sugrañes perquè va
ser un desert, ABAQUA era un desert de projectes redactats.
Per fer obres, per executar projectes s’han de tenir projectes
executius redactats, era un desert i per això evidentment aquests
anys estam comanant projectes per poder-los executar. I quasi
quasi és insultant l’esmena que presenten de 5 milions per
arribar de Petra a Santanyí. Jo si volen els donaré una xifra que
podran recordar habitualment en tema de connexions en alta, un
Palma Arena igual a tot el cicle, a tot el circuït d’aigua en alta
a l’illa de Mallorca, què passa, aquesta xifra els serà ben bona
de recordar.

A Eivissa hem posat els dipòsits necessaris, els doblers
necessaris per a tots aquests dipòsits que estam posant ja a
disposició de Santa Eulària l’aigua de la dessaladora. I a
Menorca ja hem posat en marxa el contracte de la dessaladora,
la posarem en funcionament abans de juny i la connexió fins a
Ciutadella en alta cap a Maó. Vostès mateixos la planificaven
per d’aquí més de deu anys. Per tant, no l’afrontarem en aquest
pressupost, però està bé, benvinguts a la demanda a tornar fer
infraestructures en xarxa en alta. No esperin a tenir una altra
sequera per recordar-se’n, quan tornin a estar al Govern, que
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algun dia passarà, recordin-se d’aquestes paraules, facin
política d’aigua no sols en sequera.

En sanejament i depuració és el 30% del nostre pressupost,
el 30% del pressupost de la conselleria se’n va a la depuració
i al sanejament. Hem augmentat 5 milions. Hem col·laborat
amb els ajuntaments. Vostè parlava del cànon d’Emaya, sí, per
primera... des de 2009 Palma no rebia cànon i és el primer que
funciona, cànon que feim una inversió a deu anys vista li
pagarem, Palma fa la inversió i durant deu anys el Govern li
pagarà. Per fer esmenes sobre el cànon haurien d’aprendre com
funciona el cànon de sanejament. La solidaritat de tots els
ciutadans quan paguen un impost genera un xec que l’anam
repartint des de la Direcció General de Recursos Hídrics i ara
no discriminam, perquè l’enfrontament històric entre Emaya i
la Direcció General de Recursos Hídrics ja no serà la vergonya. 

El pressupost d’ABAQUA per aquest pressupost és de 111
milions, amb 57,17 milions d’euros en inversions. Mantenim la
inversió, baixam amb impost de turisme sostenible, perquè
enguany moltes polítiques d’aigua han anat a altres
administracions com la Mancomunitat del Pla, però podem
aguantar, i per què podem aguantar el nivell d’inversió? Per la
gestió econòmica que hem fet.

Vostès parlen d’herències, vostès parlen de mala gestió
econòmica, mirin, un fet objectiu, quan vaig entrar al Govern
ABAQUA tenia un deute financer de 258,7 milions d’euros,
258,7 milions d’euros de deute, un deute per haver fet allò que
no tocava, per haver fet inversions que tal vegada feien molta
falta, però que no hi eren les que havia de fer ABAQUA.
Vostès a les seves esmenes segueixen demanant a ABAQUA,
aquell banc que vostès empraven tant per fer coses que no li
tocaven, demanant-li ara que faci coses com dipòsits
d’incendis, que els fa IBANAT amb el finançament de l’impost
de turisme sostenible o basses de reg que les fa la Direcció
General d’Agricultura. Així ens hem trobat les basses de reg
que ni sabien vostès quin departament les gestiona.

La Direcció General d’Espais Naturals ha incrementat el
seu pressupost en un 13,22%, la gestió dels espais augmenta
pressupost any rere any amb un objectiu clar enguany, la
posada en marxa del Parc Natural d’Es Trenc, amb un segon
eix que serà la millora de la gestió dels altres espais declarats,
de la planificació de Xarxa Natura 2000 i de desenvolupar-hi
amb ells tots els projectes de l’impost de turisme sostenible,
com puguin ser els de recuperació d’hàbitats, el d’observatori
de la Serra de Tramuntana... i el tercer gran eix d’aquest bloc
serà la conservació de la posidònia amb el decret, amb la
cartografia, amb més recursos de vigilància, amb un plurianual
que oscil·la el milió d’euros en vigilància, 15 embarcacions
destinades a protegir la nostra posidònia.

En planificació forestal incrementam el pressupost un 7%,
per primera vegada Xarxa Natura 2000 tendrà actuacions
específiques per protegir aquests entorns, però senyors del
Partit Popular també els demanaria quan parlam de seriositat,
ahir ens demanaven seriositat, fa dos anys que els dic que el Pla
forestal el varen aprovar vostès el 2015, no segueixin demanant
un pla que vostès varen aprovar. Creim que així es perd rigor
i es perd seriositat en aquest parlament.

A més, als senyors de Ciutadans, és molt bo de fer fer
esmenes que baixes de diferents llocs, vostès demanen més
doblers per a polítiques d’incendis i alhora lleven milions a
polítiques d’incendis per dur a altres indrets. Per tant, entren en
un bucle, lleven de planificació forestal, que queda molt bé,
però és que ho lleven d’incendis, és a dir, baixen 2 milions per
un costat, em pugen un altre per altre. Han de ser un poc
coherents a l’hora de fer les esmenes. 

Amb espècies silvestres parlam d’un increment d’un 5,7%,
bàsicament per mor del COFIB, el doblam, la problemàtica
dels ofidis, de les serps a les illes d’Eivissa i Formentera que
hem destinat moltíssims d’esforços i hem acceptat diferents
esmenes de diferents partits polítics. 150.000 euros més i el
COFIB per primera vegada és el COFIB Illes Balears, actua a
Menorca, actua a Mallorca, actua a Eivissa i actua a
Formentera. Això en anterior legislatures no passava.

En sanitat forestal hem incrementat el pressupost en un
17%, amb el control de la processionària i sobretot amb el Pla
d’acció pel Xylella, uns 400.000 euros d’inversió.

L’IBANAT, com saben vostès, és l’empresa que es dedica
a la conservació dels nostres espais naturals, la lluita contra els
incendis, la protecció dels nostres boscos i per això hem
incrementat el seu pressupost per dotar-lo d’una capacitat de
resposta més elevada tant en equipaments com en personal. En
aquesta legislatura hem aprovat l’augment de personal, aquest
que vostès acomiadaren fins a 40, l’equiparació salarial entre
els que treballaven en els parcs i els que treballen en incendis,
estenent i millorant les condicions laborals de quatre a sis
mesos els que fan les campanyes d’incendis i li don la
benvinguda perquè per primera vegada a les esmenes que
vostès presenten reconeixen que varen cometre un error,
reconeixen que acomiadar gent de l’IBANAT va ser un error,
i per això ara em demanem que contractem gent per a
l’IBANAT per protegir diferents espais, com ara Tagomago. Si
em permeten, estic d’acord que Tagomago necessita incorporar
personal, però primer incorporarem tot el personal que vostès
acomiadaren i després contractarem personal específic per a
Tagomago. 

La Direcció General d’Educació Ambiental puja el seu
pressupost fins als 6 milions d’euros per preparar els
ajuntaments, els ciutadans per a la nova llei de residus. 1 milió
d’euros de fons FEDER per modernitzar les deixalleries, per
poder motoritzar els residus, perquè siguin unes deixalleries
modernes, saber que qui contamina pugui pagar. 1 milió més
per al suport als ajuntaments en gestió, en informació perquè si
els demanam un esforç que arribin a complir uns objectius de
reciclatge els hem de donar els instruments, amb una ajuda al
transport al Consell de Formentera que mentre no ho faci
l’Estat, ho reivindicam a cada reunió, ho seguirem fent des del
Govern. Apostam per l’economia social, la neteja del litoral i,
evidentment, generam sinèrgies amb altres administracions,
amb ajuntaments, amb consells, amb organismes com reserva
de la biosfera per fer educació ambiental i per això
incrementam el pressupost en educació ambiental en un 65,6%.

Estic content perquè per primera vegada al tercer pressupost
no m’han parlat d’agricultura, entenc que és un aval al
finançament de les polítiques agràries d’aquest govern, i és
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així, evidentment, perquè hem incrementat el 21% el pressupost
de la Direcció General d’Agricultura, hem incrementat el fons
del FOGAIBA en 10 milions d’euros. Per tant, entenc que avui
no em vulguin parlar d’agricultura perquè evidentment les
polítiques agràries que està fent aquest govern, els
compromisos, com em varen dir vostès, es demostren amb els
nombres i els nombres parlen per si mateixos.

Amb els beneficis del turisme per primera vegada arribaran
de forma indirecta al sector agrari, m’encantaria que fos de
forma directa comprant els nostres productes, però mentre no
es produeixi aquest fet hem de posar l’ITS al servei dels
pagesos i enguany entre Govern i consells insulars hem
compromès més d’11 milions d’euros per al sector agrari per
donar-li futur, evidentment dissenyant i implantat estratègies de
control del Xylella, amb suport a l’agricultura ecològica, amb
suport a l’impuls de la diversificació, amb conservació del
patrimoni natural i cultural que vostès criticaven, amb ajudes
a la cooperació i a la innovació. Evidentment, hi ha un abans i
un després. 

Si volen parlar d’infraestructures de regadiu, tot un conjunt
d’esmenes, enguany el pressupost s’incrementa en un 35,6% en
regadiu, en basses de reg, amb el manteniment de les existents,
sí, no n’hem pogudes fer gaires de noves perquè ens dedicam
a arreglar-les, la de Formentera ja té corrent i aviat la posarem
en funcionament; la d’Artà, la de Ciutadella, en tenim un
grapat, és que no n’hem de fer de noves, és que hem de
mantenir les que tenim i posar-les en marxa. Evidentment que
hem d’ampliar i en el Pla hidrològic les preveim, i li record, no
les fa ABAQUA si no demani-ho a la Sra. Mercadal, que la té
al costat, que la Direcció General d’Agricultura és la
responsable de fer aquestes basses de reg.

Amb el foment del sector agrari invertirem 4,7 milions més
que l’any passat incorporant polítiques que crec que tots hi
estam d’acord, polítiques que vénen marcades com la
d’incorporar joves, la que ha de generar en valor afegit,
modernitzar les nostres explotacions, millorar la
comercialització, cooperació i innovació, formació per al sector
agrari, evidentment combatre el Xylella i amb aquestes crec
que generen consens i estic content que tots estiguem remant en
aquesta mateixa línia.

Per acabar i no menys important i la gran oblidada, recordin
que també existeix el sector pesquer. He d’agrair a Ciutadans
que és l’únic que m’ha fet una esmena amb referència al sector
pesquer. El pressupost puja 2,8 milions d’euros i els projectes
són destacats, tendrem les tres noves reserves en acabar la
legislatura amb quatre reserves marines noves, tot un projecte
del Pla balear d’accessibilitat que ens permetrà saber d’on ve
el peix o on va i tota la seva comercialització lluitant contra el
frau alimentari, contra el frau pesquer i contra el furtivisme, els
plans de gestió específics de la gamba, la llagosta, aturades
biològiques i aquests dies estam de celebració, perquè
evidentment també s’ha aprovat pel Conveni de Barcelona a
nivell internacional, la declaració del corredor mediterrani pels
cetacis, el Zepim...

(Alguns aplaudiments)

I crec que és una alegria important.

Hem dit no a les prospeccions, ens varen vetar la llei, però
els hem pogut convèncer, anar de la mà i aconseguir aquesta
declaració a nivell internacional que prohibeix de facto les
prospeccions a tot aquest corredor.

Moltes gràcies i qued a la seva disposició.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Ara comença el torn de rèplica.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, vagi per endavant que el Grup
Parlamentari Popular, vinculat evidentment al partit que va
governar l’anterior legislatura, no ho vam fer en les mateixes
condicions que vostès, al contrari, ho vam fer en unes
condicions alarmants i extremes des del punt de vista econòmic
perquè no podíem pagar ni les nòmines.

L’únic discurs seu és “no es va fer, no es va fer, no es va
fer”. Però jo crec que hauríem de mirar els orígens. Quan vam
arribar el 2011, clar, ens vam trobar amb un deute de la gestió
anterior d’un altre pacte, del qual vostè també formava part, i
en què vam trobar 1.600 milions de factures impagades i un
dèficit estructural de més de 1.300 milions d’euros, que vol dir
que vostès gastaven 1.300 milions d’euros més dels que
ingressaven. 

Vagi per endavant que per a nosaltres és una satisfacció que
vostès tinguin tants de doblers, però el problema és que vostès
no saben gestionar, li agradi o no li agradi, ens ho ha demostrat
en el tema...

(Remor de veus)

Ens ho ha demostrat en el tema dels torrents, perquè tot un
any i a més ho va anunciar l’any passat al Sr. Company en
aquest debat de pressuposts, li va dir si segueixen així vostès no
començaran a fer nets els torrents fins el novembre, i ha estat
el desembre, o sigui una cosa que havia de començar el mes de
juny-juliol. Vull dir això és el seu exemple de gestionar.

Clar, sortir aquí i dir que hi ha errors a les esmenes, és
normal. Però el debat no és dir que un s’ha equivocat, ha posat
una cosa en una partida que no corresponia. No, aquí en el
debat de les esmenes, l’oposició mai no té els tècnics que li
diuen això va aquí i això va allà. Aquí el que hi ha és voluntat
política de voler fer o no voler fer i en el seu cas ja sabem que
no hi ha voluntat política d’escoltar tot el que li ve d’aquesta
bancada. Això és el que hi ha, diuen que el Nadal és una època
en què es produeixen miracles, però està vist que amb vostè
aquesta frase no serveix.

(Alguns aplaudiments)

Miri vostè diu que no hem dit res que avalem la gestió que
fa en el tema de la pagesia, de l’agricultura. No és veritat, però
és que no ho hem de dir nosaltres, li ho estan dient els
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mateixos, el sector agrari. En el tema pesquer, li recordo que
vam ser nosaltres els que vam incrementar més d’un 50% per
primera vegades les ajudes de la política pesquera comuna.

Amb el Decret de posidònia que tant diu vostè, resulta que
els seus companys de Podemos creuen tant en vostè, vaja que
no se’n fien de vostè, que li posen una quantitat de 30.000
euros per posar en marxa aquest decret de posidònia. Tot el que
vénen a fer aquí són anuncis, anuncis i més anuncis, però que
malauradament van repetint d’un pressupost a un altre. Això és
el que veiem aquí.

Després tenim amb les ajudes al sector agrari, el que li he
comentat. Les esmenes que hem presentat, totes, són en un tot
totalment constructiu i totes encaminades a propiciar aquestes
actuacions, projectes, infraestructures pròpies de les polítiques
hidràuliques, entre elles la de xarxa d’aigües sense fugues, amb
tot el respecte del món, que és possible finançar-les des del
Govern. I no em tornin a sortir, perquè qualque membre de
qualque grup ho dirà, que si són competentes o no són
competentes. Són competents perquè ho pot fer el Govern,
sempre i quan el Govern vulgui fer-ho. El Govern ho ha fet
moltes altres vegades i jo li deman que deixin de demonitzar les
esmenes que vénen des de la bancada del Partit Popular i
escoltin i facin cas i les acceptin. Perquè, a més a més, no és
que les digui el Partit Popular, és que aquí del que ens fem
ressò, aquest grup que estem aquí, és que nosaltres recollim
allò que ens demanen els ciutadans i agafem i fem un recull de
tot en els pobles i els pobles ens diuen això, això, això. No són
invents del Partit Popular, són les demandes dels ciutadans i
vostès diuen que estan preocupats...

(Alguns aplaudiments)

...per les persones. Idò resulta que hi ha ciutadans que volen
això i vostè no els fa cas.

Res més. Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CONSELLER:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, mire, lo que está claro es que
la deficiencia que tenemos en el funcionamiento de las
depuradoras, de muchísimas depuradoras es escandaloso. No
podemos permitir estos vertidos en el medio ambiente y usted
comenta que sí que hay planificación. Pero sinceramente no
hay planificación de todas estas infraestructuras que se
necesitan en las islas. 

Desde principio de legislatura Ciudadanos le pidió que
ABAQUA realizara un Plan de infraestructuras en depuradoras
y nos dice una y otra vez que este plan ya está realizado, pero
nadie sabe dónde está, porque de hecho no está publicado.
Entonces, por favor, ya que usted me mira con esa cara, ¿podría
publicar esta tarde ese Plan de infraestructuras que tiene, con

toda la viabilidad económica y la temporalización? Muy bien,
pues entonces mañana mismo abriremos la página web para ver
ese Plan de infraestructuras, donde se tiene además toda la
viabilidad económica y la temporalización, que es lo que
necesitan saber los ciudadanos.

Y después, cuando usted habla del canon de saneamiento,
nosotros llevamos también pidiéndole que exista esta
transparencia en el canon, porque yo quiero recordarle que el
primer año que entramos en el Gobierno, le pregunté a la Sra.
Cladera si el canon iba a destinarse a infraestructura hidráulica
y me comentó claramente que no. Ahora parece ser que sí, pues
yo le pido transparencia en el canon de saneamiento, tanto en
la recaudación, como en las inversiones y dónde va a parar ese
canon. ¿Podría por favor poner un código en la conselleria y
una pestaña específica en la conselleria, para saber cuánto se
recauda, dónde se invierte y cómo van las fases de las obras
donde se invierten?, porque mire, su compañero el Sr. Barceló,
al menos puso una pestaña con los fondos del impuesto
turístico, es verdad que luego la información es nula, no hay
nada, está en blanco. Pero bueno, al menos ya tenemos la
pestaña, pues usted por favor si puede poner transparencia en
el canon de saneamiento se agradecería.

Y después comentar que Ciudadanos no hemos comentado
nada de las mejoras en el sector primario, aunque luego
efectivamente ha rectificado y ha dicho que sí, que Ciudadanos
ha puesto enmiendas al sector primario, pero comentarle que,
a lo mejor es que no me escucha, pero le hemos dicho que
tenemos todo un bloque destinado a ayudas en inversiones que
permitan hacer del sector primario un sector productivo en sí
mismo, que lo vaya alejando de la dependencia de las
subvenciones y conseguir que se convierta en un sector que
atraiga a los jóvenes y evite el abandono del campo. Y para que
sepa que esto es así, nosotros tenemos tres enmiendas, que
suman todas 2.100.000 euros para el sector primario: una para
el sector pesquero, para ayudas para renovación del
instrumental necesario en los barcos para el trabajo diario; y 2
millones para el sector agropecuario para lanzar una ayuda de
inversión para la diversificación en la que ustedes parece que
no creen y la innovación de las explotaciones. Nosotros
estamos convencidos que la diversificación en las
explotaciones agrarias es necesaria. Sólo con la diversificación
de las explotaciones se irán alejando poco a poco de ser una
actividad subvencionada y pase a ser rentable y productiva en
si misma, que es la mejor manera de que el campo no se
abandone y siga el relevo de los jóvenes.

Y mire, también tenemos otra enmienda también muy
recurrente en Ciudadanos acerca de territorio, y es la enmienda
16302 que nos gustaría que le diera dos vueltas y la aprobara
porque realmente es muy importante. Con ella le proponemos
a ustedes que hagan un convenio con las administraciones
competentes, con el objetivo de elaborar un plan de acceso
sostenible a los lugares de interés natural o paisajístico durante
los meses de julio y agosto. Nuestro deseo es armonizar el
desarrollo de los sectores económicos, en este caso el turístico,
con la sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas
ambientales. Todas las personas tienen que disfrutar de la
naturaleza de estos lugares emblemáticos, pero no está reñida
la protección si se hace una buena gestión. Nosotros se lo
repetimos, no queremos coches hasta la playa, hasta la arena,
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en Cala Varques, no queremos un Faro de Formentor que no de
puede ver debido al número de autobuses que suben arriba. Y
creemos que es importante gestionar bien esta gran industria
que tenemos que es el turismo, que es buena y que se tiene que
gestionar muy bien.

Y después también le proponemos una enmienda, la 16299,
que es una partida de 1 millón de euros para reforzar la
limpieza de los bosques, eliminación de vertederos ilegales que
se producen y reforzar la reforestación y la lucha contra
incendios.

Y ya por último, únicamente comentarle que tenemos otra
enmienda que consideramos importante, que es la 16301, para
la elaboración de protocolos de riesgos ambientales que viene
un poco unido a todos esos vuelcos y vertidos de las aguas
industriales a las depuradoras, cuando después esos lodos ya no
se pueden utilizar ni reutilizar, debido a que no ha habido
controles anteriores. Queremos unos protocolos que lleven un
estudio previo, procedimental sobre la fragilidad y la
vulnerabilidad del medio en estudio, la identificación del riesgo
ambiental posible, la estimación de las consecuencias, la
probabilidad de la ocurrencia y posteriormente ya la propuesta
del protocolo para prevención y para minimización de esas
contaminaciones. Desde Ciudadanos creemos que la
prevención es la mejor manera de cuidar el territorio.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Contestació del Govern, té la
paraula el conseller Vidal.

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

Senyora del Partit Popular, ahir demanaven serietat en
aquest debat, fins i tot qüestionaven la preparació de companys
per estar a un càrrec. L’únic que estic fent aquests retrets,
demanant serietat en les seves esmenes, és que em pareix
increïble que qui ha gestionat les meves àrees fins fa dos dies,
cometi aquestes errades per ser benevolent, o simplement que
volen fer esmenes per quedar bé, esmenes -com deia la meva
companya Cladera- de propaganda electoral.

El PP per exemple presenta esmenes per valor que afecten
la meva conselleria de 5,1 milions d’euros afectant la de
comunicació, que supòs que recorden les seves esmenes que
tenien en comunicació, perquè això és tan divertit que posen
doblers per al trasllat de fangs de Ferreries, quan ja els he
explicat que està dins un plurianual, els hem dit per activa i per
passiva que està dins un plurianual d’ABAQUA, per tant, els
doblers hi són, però fan és una esmena demés per endur-nos els
fangs, com vàrem arribar a un acord amb l’Ajuntament de
Ferreries.

A més a més, posen 1 milió d’euros per a neteja de torrents
a l’IBANAT, quan ja els hem dit que el Pla forestal ja està fet,
però és que no és d’enguany, és que ja les hivaig dir l’any
passat aquestes coses. Per tant, les qüestion la serietat o la
ridiculesa que vostès posen aquest parlament a l’alçada de res,

que tot val, del titular fàcil, de la piulada, i per a mi és una
ofensa i convé fer les feines amb seriositat. 

Em torna demanar un pla forestal que varen aprovar vostès!
I li ho vaig dir l’any passat, ho poden cercar en el debat. Em
tornen fer una esmena a la totalitat, quan no em fan cap esmena
d’agricultura, ni de pesca, només d’aigua, quan vostès no varen
fer política d’aigua i per això ens trobam on ens trobam. És que
crec que cal serietat.

ABAQUA, vostès es vesteixen de bons gestors i tornam
repetir l’error, per què ABAQUA no volia problemes
financers? Per què vàrem trobar ABAQUA amb més de 270
milions d’euros de deute i ara el deixarem en 78? Perquè li
varen encomanar coses que no li tocaven, vostès, els que
reestructuren el sector instrumental, tornen demanar a
ABAQUA que faci coses que no li toquen, però que s’endeuti,
perquè faci fallida, perquè no faci la política d’aigua. Li
demanam que faci coses d’incendis, basses de reg, que no té res
a veure amb allò que ha de fer. És que ja hi tornam ser! I em
pareix surrealista que els diputats o el president del Partit
Popular, que és el vostre candidat a president, faci aquests
errors, que va seure a la meva cadira. Evidentment és
intolerable, o vostès, que suposadament tenen tanta experiència
en el sector agrari.

El PP no vol impost de turisme sostenible i després no
accepta les regles del joc i comença a dir brindis al sol,
imputem doblers, fer esmenes per quedar bé amb els pobles a
l’ITS que saps que haurem de dir que no. Si vol que els diguem
que sí, comprometem partides concretes que puguem tocar.
Vostès saben que és il·legal que jo agafi ara i afecti l’impost de
turisme sostenible, allà on la llei diu que hi ha una comissió que
de decidir. Per tant, a què estam jugant? Siguem seriosos i
facem les coses amb propietat.

I l’impost de turisme sostenible ha servit per fer polítiques
d’aigua, només ABAQUA ja té compromesos més de 60
milions d’euros en projectes, és que no importa facem
il·legalitats si volem destinar els doblers a aigua, perquè la
comissió de l’impost sostenible ha tengut sensibilitat, perquè
hem tengut sequera, hem tengut inundacions i s’han centrat en
ella. No facin trampes, ja sé que a vostès habitualment els
agrada fer trampes.

Senyora de Ciutadans, evidentment portaldelaigua.caib.es,
Pla hidrològic. El primer dia que vaig entrar ja estava penjat,
trobarà el del 2013, trobarà l’actual, trobarà tota la informació.
Això sí, és un poc llarg, hi ha més de 8 annexos, on trobarà
l’annex 3 o a l’annex 4, trobarà tot el programa d’actuacions,
els costos, les previsions i és això que estam revisant. Perquè
després feim incoherències i demanam avançar deu anys allò
que el Partit Popular havia dit que ho hauria de fer d’aquí deu
anys. És que això és incoherència i és poca serietat a l’hora de
presentar esmenes.

Com quatre esmenes per fer noves bases de reg a
ABAQUA, com dèiem, o instal·lació de dipòsit d’incendis a
ABAQUA, quan ja he dit que toca fer-les a IBANAT i tenim
doblers per fer-ho que són de l’impost de turisme sostenible.
Tan fàcil com mirar la web d’impost de turisme sostenible. O
retirada d’emissari de Talamanca, quan saben que ja hem
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aprovat per consell d’administració iniciar aquest tràmit. O les
pluvials d’Alaior, no m’hi tornaré ficar perquè crec que ja
arriba a ser cansat tornar pensar la història, si volen els record
tot el que va passar, del Sr. Company, eren doblers que venien
de fora de l’Estat, el conveni es va modificar i va perjudicar els
ciutadans d’Alaior, estic d’acord. Els ciutadans d’Alaior varen
ser perjudicats pel Sr. Company, perquè uns doblers que havien
d’anar a Alaior no hi varen anar. Amb això estam
completament d’acord i és injust...

(Alguns aplaudiments)

I, a més a més, durant anys tots els ciutadans de les Illes
Balears, quan el Sr. Company sabia que no faria aquell
conveni, sabia que no faria aquelles obres i seguien pagant el
lloguer d’aquelles finques. Si això no se’n diu tirar els doblers,
o ser hipòcrita, digui’m què és. I perdoni, perquè això dels
pluvials ja li he explicat per tercera vegada i m’ha fet pujar el
to.

En sanejament, Cala Vedella. És que vostès ho posaven de
fora de planificació la depuradora de Cala Vedella i ara em
demanen que la faci per a l’any que ve, quan no hi ha ni un
projecte, ni un avantprojecte tan sols. És a dir, siguin més
rigorosos. Per això feim un pla hidrològic, perquè estam
d’acord, l’hem de revisar, és que vostès varen fer unes
prioritats que ara nosaltres hem de canviar.

I senyora de Ciutadans, a mi em sap greu, però jo som una
persona que ve de la política local i, per tant, respect molt els
ajuntaments i podem ajudar els ajuntaments. Evidentment que
hem d’estar al costat dels ajuntaments, però jo respect les
competències dels consells insulars, dels ajuntaments i faré
feina al seu costat, en allò que faci falta. Però vostè ho ha dit,
tenim una situació greu de depuradores que, per tant, hem fet
el millor contracte de manteniment on hi ha energia, on hi ha
recuperació de personal, on hi ha inversió. Què és el que hem
de fer primer? El que ens toca, primer hem d’arreglar casa
nostra per poder ajudar als altres, perquè si no, no farem res i
és aquesta passa la que hem de fer.

A Manacor, l’Ajuntament de Manacor ha de tocar la porta,
demana cànon de sanejament, se li dóna cànon de sanejament.
A Manacor no només hi ha la depuradora de Manacor, la resta
de les depuradores les gestionam des d’ABAQUA. Aquella
depuradora no la gestionam perquè no ens han demanat que la
gestionam i perquè la gestionem des d’ABAQUA ha de venir
en condicions, si s’han de posar condicions es demana cànon,
es finança i es paga...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, hauria d’anar acabant.

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

I disculpin, no entraré en la polèmica dels torrents, ja crec
que és indignant la postura del Partit Popular. Recordaré que
2,6 quilòmetres el 2013, que el 2015 en vàrem fer el doble que
ells els darrers anys, i que ja està bé de fer demagògia damunt

un risc, perquè generen falses sensacions de perill, quan no hi
són.

I en la posidònia invertirem 1,8 milions d’euros aquest any.
Per tant, no diguin que no invertirem damunt aquest tema.

I al sector agrari, l’ajudam a través del Pla de
desenvolupament rural, fogaiba.caib.es/ajudes. Trobarà tota la
informació de totes les línies d’ajudes que ascendeixen a quasi
140 milions d’euros.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller Vidal. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes, diputats,
diputades, treballadors i treballadores de la cambra i resta de
públic present. Estem davant dels pressuposts del Govern
balear més verds i ecològics de la història fins ara. Des de
Podem hem participat...

(Alguns aplaudiments)

Des de Podem hem participat activament des del principi en
la confecció dels pressuposts i hem arribat a acords amb el
Govern balear, per ampliar recursos i impulsar encara més les
polítiques de gestió i conservació del medi ambient. No obstant
això, no són els nostres pressuposts, com han dit portaveus que
m’han precedit anteriorment i el dia d’ahir, però sí que són
millors que els de l’any passat. I el nostre objectiu és millorar
any rere any i que l’any que ve siguin encara millors. 

Però veim la Conselleria de Medi Ambient amb una visió
transversal i açò significa que els recursos que es destinen a la
Conselleria de Medi Ambient tindran un benefici directe i
també indirecte en la resta de conselleries, ja que també
s’incideix en temes socials i econòmics, per exemple, posem
l’exemple del turisme de què tant agrada aquí parlar, estam
d’acord que és un dels motors econòmics de les Illes Balears,
hi estam d’acord, però no podem viure del turisme així com en
vivim fins ara, ja que sense destinar recursos a la millora i
conservació del medi ambient per a nosaltres és qüestió de
justícia, és convicció i amor a les Illes, però, per si no fora el
cas, també és econòmicament intel·ligent.

Estam orgullosos del que s’ha aconseguit per part de Podem
i de la nostra empremta morada a aquests pressuposts.

El PP en diu pressió, nosaltres en diem col·laboració, diàleg
i consens. Aquestes paraules, senyors i senyores, diputats del
Partit Popular, són desconegudes per vostès. S’aprovaran uns
bons pressuposts, reflex del camí marcat dins dels acords pel
canvi i amb els quals estam compromesos tots els partits
signants del pacte, perquè el problema que teníem amb el Partit
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Popular és l’abandó, perquè ja sabem que al Partit Popular no
els agrada allò de fer acomplir les lleis i menys acomplir-les.

Hem participat des de l’inici amb responsabilitat i donant
importància als aspectes que, des del nostre punt de vista, no
se’ls havia donat la importància que es mereix, no ens hem
conformat i era la nostra obligació anar més enllà i demanar
increments de diferents partides destinades a la protecció del
medi ambient. Per tal d’impulsar les polítiques del canvi, hem
aconseguit que siguin aprovades i incloses en els pressuposts de
la Conselleria de Medi Ambient propostes per un valor de més
d’1,3 milions d’euros, un 83,12% del total del pressupost
presentat per Podem. Ja vam fer una relació del que hem
aconseguit: 400.000 euros per dotar per a personal de
vigilància i control dels espais naturals i augmentar la seguretat
i els agents de medi ambient; 150.000 euros, 70.000 a Medi
Ambient i 80.000 a Presidència per dotar la Reserva de la
Biosfera de Menorca, que ja l’any passat es va incloure i que
mai cap partit no l’havia inclosa. A més s’han aconseguit
485.000 euros per dotar augmentar 3 barques més a Mallorca,
2 més a Menorca i 2 més a les Pitiüses per a vigilància de la
posidònia. També hem aconseguit 50.000 euros per al control
a Eivissa dins el COFIB, i també 15.000 euros per dotar la
recollida de plàstics agrícoles, i 334.000 euros per a vehicles de
vigilància i control dels espais naturals. Açò és el que hem
aconseguit i n’estam orgullosos.

Tot i així ens han quedat dues esmenes vives, de les quals
volíem ressaltar, que és la 16381, per posar en marxa el Decret
de posidònia, ho ha explicat el conseller de Medi Ambient, que
s’ha dotat d’1,8 milions d’euros, però trobem que no és
necessari, i hem demanat 250.000 euros més, que volia corregir
a la portaveu de Ciutadans, que no eren 30.000 com ha dit, eren
250.000 euros el que hi ha a la nostra esmena. Aprofitem per
demanar el vot favorable tant a Ciutadans com a la resta de
grups que es troben a la cambra, perquè trobem que són
insuficients, encara que hi ha destinat pressupost, per protegir
la posidònia, ja que està catalogat per la Directiva d’hàbitats
com a espècie prioritària i és el pulmó de les nostres mars; és
de justícia fer un esforç per millorar la seva situació i evitar la
seva desaparició. Per això demanem que sigui votat a favor.

I ara parlarem de la resta d’esmenes dels grups polítics que
han quedat. I ens hem mirat amb detall i en llegit cada una de
les esmenes de la resta de grups, i no és gaire fàcil exposar
l’opinió sobre 76 esmenes de l’oposició en els minuts que
queden, i ho hem fet per grups temàtics perquè sigui més fàcil
d’exposar.

Però abans d’entrar al detall de l’explicació del nostre
posicionament de les esmenes, volíem fer una valoració
genèrica de les esmenes del Partit Popular i que ja ha avançat
el conseller a la seva exposició, i és que ens sap molt de greu,
senyors i senyores diputats i diputades del Partit Popular, i és
es poden resumir en tres paraules les esmenes que han presentat
a aquests pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient, es
diuen: irresponsabilitat i mala gestió. I ja, com hem dit abans,
farem aquesta explicació per grups de les esmenes.

Tenim el primer grup, i són les esmenes són: la conselleria
no té competències o no s’han indicat a l’esmena la partida
corresponent, com ja ha explicat el Sr. Conseller. Ho hem

resumit d’aquesta manera: del Partit Popular ens trobem el 30%
de les esmenes presentades dins d’aquest grup, per un valor de
70 milions d’euros que no tenen competències a la Conselleria
de Medi Ambient o no són dins la partida corresponent, i també
ens preocupa, com al Sr. Conseller, que un partit que ha
governat, que ha fet pressuposts, que ha aprovat pressuposts i
hauria de saber on haurien d’anar les accions que volen que es
facin des del Govern, no sàpiguen posar-les, i no són uns
nouvinguts, no és que no sapiguem on van perquè són nous, ja
duen molt de temps, ja han governat i han tengut
responsabilitats de govern i ens preocupa aquesta situació, i
creiem que és molt greu que açò passi i ens fa vergonya i ens fa
por també perquè açò torni passar.

I hi ha unes quantes esmenes, la 16041, que demana 18,2
milions d’euros per al col·lector d’aigües residuals, o la 15944,
que demana 15 milions d’euros per a la connexió de xarxes
d’abastament i depuració, o la 15949, de 13,4 milions d’euros,
que demana pel sanejament de la Platja de Palma. I també
tenim altres actuacions que no són competència, com el tema
dels fangs de Santa Eulària, la neteja de torrents per l’IBANAT
o les basses de reg, com bé ha explicat el Sr. Vidal. A més, tant
El Pi com Ciutadans tenen esmenes dins d’aquest grup, la
15525 o 15526 d’El Pi, o la 16300 i 16296, de Ciutadans.

Però dins d’aquest grup hi ha una esmena del Partit Popular
que hi volíem fer una transacció, però ho hem parlat abans i no
l’accepten, es tracta de l’esmena RGE núm. 15953, que
demanen 4 milions d’euros per finançar la construcció de la
depuradora de Portinatx. No podem donar suport, des de
Podem, a aquesta esmena ja que no és competència del Govern
balear finançar aquesta infraestructura i, com bé ha explicat el
conseller, ha d’anar pel cànon de sanejament. Però, això no
obstant, és la nostra voluntat política de Podem cercar solució
a aquest problema i a aquest problema que té Portinatx, i hem
proposat destinar 30.000 euros que des d’ABAQUA hi hagi
una assistència tècnica per tal de suportar l’ajuntament per
tramitar la depuradora perquè tiri endavant. Ha estat rebutjada
pel Partit Popular, perquè sembla que aquest no és el problema
i és un altre. Bé, idò, li demanam al Sr. Conseller si és possible
que es pugui cercar una solució de la mà de l’ajuntament i
serem al seu costat, i és la seva intenció, com ho ha explicat.

Anem al segon grup, on es troben les esmenes que ja estan
fetes, d’actuacions que ja estan fetes o estan previstes en el
pressupost, aniré un poc més ràpid, que ja se m’acaba el temps
o si no a la rèplica acabaré. Té el Partit Popular dins aquest
grup 21,55 milions d’euros, un 27% dins d’aquest grup, i no
aniré amb detalls. També El Pi en té unes quantes dins aquest
grup.

Un altre grup són les que són inviables o les que no es
poden fer o que necessiten tràmits anteriors, per exemple, hi ha
una esmena del Partit Popular que demana 4 milions d’euros
per fer el dipòsit regulador de redistribució de la zona de
Santanyí, i no és possible perquè fa falta connectar a la xarxa
d’alta abans d’arribar a Santanyí.

I ja per acabar, hi ha una darrera esmena del Partit Popular
que demana 75.000 euros, no, perdó, que demana 500.000
euros, la 16053, per posar una canonada d’aigües residuals dins
del Torrent de Fornalutx, i tenim la següent pregunta: on
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anirien les aigües residuals? O si es tracta d’una errada, trobem
que si hi ha adequada depuració es pot abocar al torrent.

(Remor de veus)

Ja concloem, i ens han quedat unes quantes qüestions per
comentar que tal vegada ho farem a la rèplica. Des de Podem,
com he dit abans, estam orgullosos de ser copartíceps dels
pressuposts que s’aprovaran i on, per primera vegada, es dóna
a la protecció del territori i del medi ambient la importància
que es mereix. Encara queda molt per fer, sentim que avançam
i fem passes fermes per aconseguir unes illes més sanes i
saludables per a tots nosaltres i per als que ens visiten.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. 

Bé, abans de continuar, ... pot venir, Sr. Font, és un
momentet. Bé, avui no aturarem per dinar, el menú de baix està
en marxa a partir de les 13.00 hores fins a les 17.00 hores,
d’acord? O sigui, intentau anar fent torns per anar a dinar, així
intentaríem acabar un poquet més prest avui també.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

S’ha de veure, Sr. President, com és el destí, jo que ahir li
parlava des d’allà d’això i veig que ens ha fet cas, moltíssimes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

O no? Ah, estava preparat que això es diria el moment que
jo sortiria, ah! En tot cas, agraesc la deferència del president.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, quan vulgui té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, gràcies, molt bon dia. Jo, la veritat, quan sent
parlar els diversos portaveus de Podem... -con Podemos
comemos mejor, diu el Sr. Jarabo-,...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., vostè deu menjar bé, però n’hi ha molts que no hi arriben a
final de mes. No perd calada, no, no, no, i ara diré per què,
perquè quan sent parlar els de Podem és quan més ens

reafirmam, ja el Sr. Melià ho va dir a les comissions i jo ho he
dit aquí altres vegades, que no sé què els han fet vostès els del
PSIB als de Podem, però els han acontentat amb un chupa-
chups, un chupa-chups, no hi ha cap esmena de Podem potent
ni a Medi Ambient, ni a Treball que realment, per exemple,
doni cos a la fantasia que varen crear, que estic d’acord que
podríem ajudar-lo, que doni cos per exemple que l’emergència
d’habitatge tengui doblers, esmena d’aquestes de Podemos no
n’hi ha cap, i, en canvi, venen aquí i estan com a xotets, però
chapeau!, chapeau! per al PSIB, perquè amb un chupa-chups
els han acontentat, un 10.

(Remor de veus i algunes rialles)

Sr. Martínez, vostè diu que aquesta conselleria és
transversal; és transversal que els pagesos tenguin ajudes a
cobrar de l’any 2015, 16 i 17, poques, alguna del 2015, 16 i
17?

(Remor de veus)

No, 62 milions pagats, no, 1.500 milions pagats els darrers
deu anys, però aquí hi ha subvencions del 2015, 16 i 17, hi són.

Dit això, és transversal que els torrents es facin les neteges
el temps de pluges, és transversal? Això és no fer la feina bé i
és improvisació.

El que sí li puc dir que són transversals són les dessaladores
que el partit al qual pertany el conseller estaven en contra fa 14
anys, això sí que és transversal perquè fins i tot vostès les
esgrimeixen aquí per poder tenir aigua per a tot, fins i tot per a
la recàrrega d’aqüífers, perquè aquí ens inventam unes coses de
la transversalitat que quan escoltes segons quina gent de
Podemos, dius: és que aquesta gent viu aquí? Aquesta gent
coneix el que passa aquí? No ho coneixen, no ho coneixen.

Miri, és transversal que el 65% de vehicles que circulen per
Menorca en l’estiu, de lloguer, dels 100 que circulen 65 siguin
de lloguer, és transversal això? Què va a ser transversal! Hi veu
cap acció en aquest sentit a la Conselleria de Medi Ambient?
No, no, no s’enganin.

I ara vostè es demanava on anirà l’aigua de la depuradora?
Al cel no! Primer haurà d’anar a la mar perquè s’evapori i vagi
al cel, però o anirà a un torrent o s’infiltrarà dins un pou o una
misèria com toca als metres que toca lluny de la vorera, és que
arriba a ser total!

Enhorabona, Sr. Conseller, per ampliar el COFIB,
enhorabona, perquè... -sí, vaig ser el conseller que ho vaig
posar en marxa això-, enhorabona perquè si tenia una errada el
COFIB era que no estava ben instaurat a Menorca, a Eivissa i
a Formentera, i després hi havia una discussió que qui feia la
feina era la conselleria i qui es posava les medalles era un altre,
m’entén vostè? Tal vegada n’hi haurà que no ens entendran,
però vostè i jo ens hem entesos, enhorabona per això, perquè el
que està bé està bé, i això no és que estigui bé, això està molt
bé.

L’altra qüestió és que nosaltres hem presentat una sèrie
d’esmenes aquí que tenen a veure amb depuració, al Torrent
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Solleric, a Maria de la Salut, a l’ampliació també de Sa Pobla,
un terciari a Es Castell, instal·lar un emissari, i en aigua potable
hem parlat de connexions amb Ariany, que vostè dirà i això ja
està en marxa, doncs l’agafi d’afecció i ens faci contents,
punyeta!, ens faci partícips, faltaria més, sigui generós que és
quan vostè tornarà gran. Abastament d’aigua a la zona urbana
de Banyalbufar, que és increïble que no tenguem, després de
tres anys, que ara fa dos anys no tenien aigua a l’estiu, que
Banyalbufar i Deià, municipis que governen distints partits,
nosaltres és vera que tenim majoria absoluta a Banyalbufar,
però a Deià no hi som, hi són vostès, eh, bé, i d’altres; és a dir,
per què no han de tenir aigua aquests dos municipis de la Serra
de Tramuntana que... per favor, per favor, si són pipes, per a
ells és una milionada i per a vostès són pipes.

Dit això, a part d’aquestes, nosaltres també havíem
presentat perquè aquí ha sortit tant de Ciutadans, com també hi
ha hagut qualque intervenció d’altres partits que han parlat dels
nitrats, li hem presentat esmenes per poder ajudar als
ajuntaments en l’eliminació de nitrats, que després tothom
s’apunta a aquesta premsa rosa i van als ajuntament i van allà
i diuen: i vostè com així, si és el responsable de salut, dóna
aigua amb nitrats? Ajudem els ajuntaments, els ajuntaments no
tenen per a això; no ho han volgut.

Li hem presentat una millora del condicionament de les
aigües pluvials a Illetes, aquí, a Palma; li hem presentat millora
de pluvials i residuals a Porreres i una bassa d’infiltració
d’aigua; li hem presentat que posi en marxa la tercera fase de
tapar el Torrent de Manacor; ampliació també d’una partida de
neteja de torrents d’1 milió d’euros.

Vostè pot ser que sigui vera, perquè jo no ho he anat a mirar
i no sé si la portaveu del PP ho desmentirà, pot ser que sigui
vera que vostè digui: hem invertit més doblers en aquests 12
dies o en aquests pocs dies que el PP a l’any 2013! Però el que
inverteixen no arriba ni a un 20% del que s’invertia de l’any
2003 a l’any 2007.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vostè pagui, que li toca pagar, però els torrents estaven nets
i estaven arreglats.

Dit això, també li hem presentat esmenes perquè la finca de
Son Quint, aquí, a Palma, es pogués comprar, i hem presentat
en total 6 milions d’euros. Pensam que una ciutat com Palma,
amb més de 400.000 habitants, amb més de 470.000 als
voltants de Palma, necessita un espai natural que sigui de
proximitat per a les dones i homes que convivim aquí, a Palma,
per poder llevar pressió d’altres indrets naturals, perquè la gent
necessita anar a un espai natural; Son Quint és del poc que
queda aferrat i és extraordinari. Si realment creiem en Palma,
que arrib a pensar que venim a Palma però no hi creiem, si
creiem en Palma la gent de Palma podria tenir un espai natural
al costat per poder-ne gaudir. Aquí es veurà la veritat de si
realment vostès creuen en això o no i pensam que aquesta
esmena s’hauria d’aprovar.

I ens ha fet arribar vostè, a la Sra. Sureda i al Sr. Melià i a
mi, que d’una esmena que hi ha sobre el tema d’IBANAT,
podríem fer una petita transacció per rehabilitar les cases

d’Aubarca. Bé, estam contents, ens endurem 20.000 euros, han
dit, 20.000 euros de totes les esmenes que hem fet.

Però bé, li demanam a Ciutadella la creació d’un escorxador
nou, li demanam, perquè no està en condicions així com toca,
hauria d’estar... anem a rompre el centralisme mallorquí,
ajudem Menorca a fer un escorxador nou, Sr. Conseller, és hora
de moure’s, la legislatura s’acaba.

Dit això, he guardat pel darrer un compromís que vostès
varen contreure amb tot aquest Parlament a una proposta d’El
Pi, que varen sentir tots els mitjans de comunicació, i que tots
els mitjans de comunicació varen treure el dia següent i tal
vegada va durar fins i tot més de 24 hores, que va ser, i no li
hem fet cap esmena, perquè nosaltres confiam en la seva
paraula; que va ser una proposició no de llei que es destinassin
10 milions d’euros pel Xylella. Jo li vaig dir, jo no ho veig això
dins el pressupost: no, hi són, perquè hi ha una part aquí, una
part són a ecotaxa, una altra serà al PDR. Molt bé, vostè sap
que avui de matí hi ha hagut una reunió amb el director general
i el sots-director del FOGAIBA on han assistit totes les
patronals d’agricultura, em passa un company que tenia allà a
la reunió, em diu: hem mirat, li hem demanat tot això i tot suma
1,5 milions; li hem dit que, a proposta d’El Pi, el Parlament
havia aprovat un total de 5 milions d’euros per al 2018, i li hem
demanat on eren els 3,5 que faltaven. No hi ha hagut manera
que els explicassin els 3,5 on eren, no hi ha hagut manera.

Amb això, que diuen, ens hem queixat, ens hem queixat,
perquè estàvem convençuts i veuen que les propostes que hi ha
per actuar en temes d’eliminació d’arbres o de noves
plantacions, veuen que no hi ha una proposta ferma d’aquest
tema. Sr. Conseller, no parlaré més del Xylella, però esper que
a la liquidació del pressupost del 2018 haguem gastat 5 milions
d’euros per lluitar contra el Xylella perquè si no, serè com una
gadella, que m’aferraré i no l’amollaré, perquè vàrem creure en
aquest compromís. Vàrem creure que realment faríem això, ho
hem dit a tota la societat, però jo demà si no hi ha res de nou
parlaré amb el sector... tant amb uns com amb els altres, amb el
sector implicat perquè això ha de sumar ni més ni manco que
el compromís d’aquest espai que és sobirà que és el Parlament
de les Illes Balears.

Esper que ens aprovi alguna esmena més que els 20.000
euros d’Aubarca, que n’estam contents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Bé, canviam un poc la previsió del
plenari, perquè no aturarem, farem la votació després del debat
de serveis socials, que seran sobre les 15.15, perquè tenguin la
previsió per anar baixant a dinar, d’acord?

Doncs continuam. Passam al torn en contra, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, vull començar la
intervenció mostrant en primer lloc la satisfacció del Grup
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Parlamentari MÉS per Mallorca amb el pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 2018.

Però abans de res vull recordar i posar en context i en valor
de què estam parlant quan parlam de medi ambient,
d’agricultura i de pesca, unes àrees, no les úniques, de gran
importància. 

Aquestes paraules, “medi ambient”, “agricultura” i “pesca”,
representen i engloben la gestió dels recursos primaris que
necessitam per sobreviure com a espècie, juntament amb altres
responsabilitats que tenim envers la supervivència de la resta
d’éssers vius i de la preservació dels recursos. Poques coses hi
ha tan importants.

La gestió dels recursos naturals juntament amb les
polítiques del model energètic, canvi climàtic i de protecció del
territori esdevindran, com ja vaig comentar en comissió, un
tema central en política i aquesta serà una qüestió de primer
ordre, tard o d’hora, i ho serà per consciència o per emergència.
Reaccionarem tard o ho farem prest, aquesta és la qüestió, de
la resta, crec que tots hi estem d’acord i ho hem comentat en
moltes ocasions és una certesa.

Ahir el Sr. Camps mencionava amb ironia un futurible
impost per l’aire que respiram, del que es tracta en l’aire, Sr.
Camps -que no sé si és per aquí, no sé si és per aquí...-, és de
substituir, desincentivar, sancionar i prohibir les activitats que
el contaminen com la crema de carbó per produir energia
elèctrica a la central d’Es Murterar.

I com s’obté aquesta energia?, amb energies renovables, és
clar, ho saben, però diuen que això s’ha de fer a poc a poc i que
no basta a posar un parells de camps fotovoltaics i miri,
permetin-me aquest marge perquè... el conseller, el conseller
Marc Pons, que és el competent en l’àrea i no el Sr. Vicenç
Vidal, però tot és una qüestió ambiental.

Dues coses que podria fer el PP avui mateix: primer de tot,
primar sols les energies renovables, les netes; i segon, com ja
varen comentar els companys del grup socialista, llevar
l’impost del sol que ja li ho varem esmentar també en altres
ocasions, que instin a Madrid a llevar aquest impost. És un
impost d’allò més injust que ens puguem trobar, un impost que
ens dur a una lògica a la qual un ciutadà es podria veure en un
moment donat gravat per sembrar una tomatiguera, perquè les
indústries alimentàries deixen de tenir un benefici que tenien
previst.

Però tornant als pressuposts, passam als pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i, com ja he
avançat, hi estam d’acord i hi donarem suport.

Els motius, primer de tot, l’increment, un increment
pressupostari d’un 5,22% respecte de 2017 i un increment de
pressupost consolidat d’un 7%. 217 milions i 331 milions
respectivament, un augment del 21,5 milions respecte de 2017.

Segon, són uns pressuposts equilibrats, amb sentit, són
coherents respecte dels pressuposts anteriors, donen
consistència i estabilitat. En resum, són l’expressió d’un relat
polític ben construït.

Tercer, un pressupost que dóna compliment als acords pel
canvi i en això crec que també hi estam tots d’acord, totes les
forces polítiques; uns acords amb propostes generals i
específiques per vetllar pel nostre entorn.

Quart, són valents, afronten els reptes actuals de cara, sense
deixar d’afrontar absolutament res, tots els temes que són
polèmics, que són actualitat -residus, Es Trenc, posidònia,
Xylella, espècies invasores, etc.-, hi són i hi estan reflectits i a
sobre contribueixen a donar resposta a una herència de la
passada legislatura nefasta, recuperació de drets, rescat a les
persones, increment en les polítiques contra incendis, etc.

En resum, són uns pressupostos representatius d’un model
i dignes d’un pacte progressista, el pacte dels acords pel canvi.

Però anem per àrees, tots els capítols dels pressuposts per
a 2018 pugen. Vigilància i seguretat, 400.000 euros per a
places d’agents de medi ambient per a totes les illes i el triple
d’inversió en recursos materials de vigilància, passa de 90.000
euros per a 2017 a 335.000 euros per a 2018. Això s’ajuntarà
amb l’increment de pressupost a IBANAT d’aquest exercici i
ens deixarà unes xifres de rescat de treballadors importants.

Quant a recursos hídrics i ABAQUA volem destacar des del
grup parlamentari l’impuls a la xarxa en alta amb l’objectiu
d’arribar a Manacor, la planificació per abastir els municipis
del Pla de Mallorca i la revisió del present, de l’actual pla
hidrològic. Al present pressupost les inversions en la xarxa
hidràulica s’incrementen en 1 milió d’euros i passa d’1,7 a 2,7
milions. També vull destacar els esforços del present
pressupost en inversions en depuració, unes infraestructures
que necessiten d’aquest impuls.

Respecte a la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat i  IBANAT, un compromís pressupostari clar en
la gestió d’incendis forestals, no sols en mitjans per a la seva
extinció, sinó també per a la seva preservació com molt bé
vostè sempre ens recorda, Sr. Vicenç Vidal. La gestió d’espais
naturals és el programa que més puja respecte de l’any passat
amb un increment d’un 92,5%; 4,5 milions d’euros part dels
quals es dedicaran a avançar en normativa, vigilància i
informació.

Agricultura i ramaderia, 6,2 milions de l’ITS aniran
destinats al sector primari. 

També volem destacar l’esforç que fa aquesta conselleria,
i ja ho han comentat altres companys diputats, en la lluita
contra el Xylella. El Sr. Font avui ens ho ha recordat i així és.

També les noves línies d’ajudes per als escorxadors, ajudes
durant el 2018 per a inversions a tots els escorxadors.

Quant a les esmenes presentades pels altres grups vull
comentar, el Partit Popular, esmenes, bloc d’esmenes en què es
demana increment d’inversions hidràuliques, depuradores, etc.
Primer de tot demanen planificació, vostès saben perfectament
on està la planificació, basta anar al Portal de l’Aigua, basta
anar-hi. Vostès, tots els que han estat a la Conselleria de Medi
Ambient coneixen un mapa meravellós de les Illes Balears on
hi ha tot dibuixat la xarxa en alta i totes les infraestructures

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 3 / 20 de desembre de 2017 6009

hidràuliques fetes i per fer. I aquest és el camí, aquesta és la
ruta. Què feren vostès durant quatre anys en infraestructures
hidríques? Mirin el mapa, el 2011 continua el 2015, en quatre
anys ni un pam, ni un pam de canonada.

Un bloc d’esmenes a xarxa d’aigües locals, és que ja hi
tornam ser, a totes les comissions ens hem trobat el paquet
d’esmenes en què demanaven amb una visió paternalista cap als
ajuntaments i als ajuntaments se’ls ha d’ajudar, és clar que sí,
que se’ls ha d’ajudar, i el primer de tot, se’ls pot ajudar
demanant a Madrid que retirin, llevin la llei Montoro, que la
llevin, i els ajuntaments podran fer les inversions que siguin
necessàries i després el Govern de les Illes Balears hi donarà
suport, clar que sí, però primer de tot si demanen una cosa el
més coherent és demanar als seus a Madrid que, per favor,
desactivin aquesta llei que impedeix que els ajuntaments
puguin exercir a dia d’avui les seves competències.

Un altre bloc d’esmenes fam referència a la neteja dels
boscs, prevenció d’incendis, el conseller ho ha comentat, què
feren vostès? La feina que varen fer vostès es pot resumir en
una paraula, una paraula del Sr. Company, que una guarda
d’ovelles fa més feina que una brigada de l’IBANAT, i es va
quedar tan ample. 

Neteja de torrents, no es tracta només que l’any 2013, no
2,6, Sr. Conseller, 2,32 quilòmetres, 2,32 quilòmetres, en dos
dies han fet més feina vostès que el Sr. Company en un any. No
es tracta d’això, és que en aquella legislatura hi havia fons, un
conveni del ministeri per fer neteja i obres als torrents. Saben
com varen gestionar vostès aquest fons? En un any, en un any
gastaren el que s’havien d’haver gastar en tres anys i quan
anaren a Madrid per fer un nou conveni els digueren que no, i
aquest no segueix a dia d’avui. 

També n’han presentat una per al personal de l’IBANAT.
Jo supòs que això de l’increment de personal de l’IBANAT deu
ser mal de consciència. Jo, si no és això, no ho entenc, perquè,
clar, era bo de preveure, vostès eren la solució a la crisi
econòmica, devien tenir previst que a dia d’avui, com diuen, a
dia d’avui tenim una millora, una prosperitat econòmica que és
gràcies a vostè, vostès devien tenir una previsió que avui
estaríem així de bé, per què feren aquests acomiadaments?,
amb el que gastaren en indemnitzacions els haguessin pogut
mantenir. 

A El Pi, Jaume, ja ho has comentat tu, voldríem proposar-te
la transacció de l’esmena 15557/2017, de rehabilitació de les
cases d’Aubarca, una transacció, com ja has comentat tu,
d’afectar de 100.000 a 20.000 euros per a la direcció de les
obres. 

Per acabar, quan nosaltres parlam o explicam una cosa
moltes vegades ho contraposam amb les polítiques que es fan
en aquesta banda de la bancada, i ho critiquen, vostès ens
diuen, no, és que vostès governen. Clar, és cert, però miri, a
vegades per explicar un model va molt bé contraposar-lo amb
un altre, no és per retreure-li res sinó simplement per
contraposar-lo. A una banda, per contraposar els dos models de
la gestió de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, acomiadaments, en aquesta banda, incorporació de
treballadors. Aquí, eliminen indicadors de sequera, aquí,

recuperam els indicadors i s’afronta una sequera que ja existia.
Tres, eliminen drets, aquí recuperam...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, per favor, vagi acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

... drets, i així una rere l’altra.

Mirin, jo moltes vegades per contraposar els models -
perdoni, ja acab- tenc un problema, que estic situat en el
galliner i moltes vegades el Sr. Abril ens indica el sentit del vot
així i no acab de veure si és un dos i és un tres, però per
explicar-los breument el tema del model jo no necessit veure el
Sr. Abril, basta veure la Sra. Portaveu del Grup Parlamentari
del Partit Popular si vota dos jo vot tres, si vota tres jo vot dos,
i ja està. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Hola de nou. MÉS per Menorca no
té cap esmena a la secció de medi ambient i pel que fa a la resta
d’esmenes mantindrem el mateix sentit de vot que a comissió.
Ho farem així perquè les esmenes presentades en aquesta
conselleria o bé no són competència pròpia o bé demanen
actuacions que ja estan previstes, en tràmit o en execució. 

Seré breu, com és habitual en mi. Nosaltres compartim el
pressupost d’aquesta conselleria i les seves directrius,
s’afronten reptes fonamentals com són el canvi climàtic, la
gestió del cicle de l’aigua o els residus, per posar tres exemples
que afecten de manera especial al nostre territori, illes finites i
fràgils.

S’inverteix en recursos hídrics, els beneficis de l’impost del
turisme sostenible arribaran al sector primari, s’inverteix en
sanejament, proveïment d’aigua, veurem el decret de posidònia.
Estam impacients perquè es dugui a terme el trasllat dels fangs
de Ferreries, el Sr. Vidal ho sap. No ha estat fàcil, però amb
voluntat sempre s’arriba a acords. O la connexió de la
dessaladora de Ciutadella, la qual sortia en el capítol de
fenòmens paranormals i després de set any se l’espera i està
aturada, aquesta dessaladora donarà servei a Ciutadella. 

Aquí vull agrair públicament les gestions realitzades pel
conseller Vidal i la Sra. Garau, gràcies. 

El Sr. Vidal ha fet referència al nostre camp, té raó, és
important tenir cura del nostre sector primari, bé sigui del camp
pel que ens aporta, pel manteniment del nostre paisatge o per
la diversificació econòmica, o bé del sector pesquer amb la
protecció de les reserves marines així com el foment de la
pesca sostenible, on queda feina a fer encara. 
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Hi ha una esmena recurrent del PP sobre els pluvials
d’Alaior i, com ja vaig fer l’any passat, tornaré a explicar
aquest episodi. Cal remuntar-se a l’any 2006 per trobar el
primer projecte dels pluvials d’Alaior; quatre anys després, el
2010, s’inicia la tramitació; el 2011 surt a licitació sense
resoldre el concurs; arriba el 2013 i el Consell d’Administració
d’ABAQUA, no sabem per què, 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. El conseller Vidal ho ha dit, i jo ho torn a
demanar ja que em vaig quedar sense resposta l’any passat, per
què varen seguir pagant la servitud de pas a vuit propietaris
afectats un cop que havien pres la decisió de no fer aquestes
obres?

Sra. Sugrañes, ens agradaria que ens aportés una miqueta de
llum a banda de presentar cada any la mateixa esmena.

Sra. Ballester, amb tot l’afecte, si només l’escoltéssim a
vostè qualsevol podria pensar que vivim en una comunitat
ofegada pels desastres mediambientals, les catàstrofes
ecològiques, és com una història de por. L’estratègia de la por
i del desconeixement dels nivells competencials de les diferents
administracions atribuint al Govern tasques pròpies dels
ajuntaments.

Crida l’atenció, vostès que tenen representació al Congrés
dels Diputats que no facin tot el possible per la millora del
nostre finançament, per la derogació de la Llei Montoro, ai,
no!, que contra això ja hem votat en contra. Pot ser seria
convenient que s’ho fessin mirar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. El presupuesto que
se presenta para la sección 15, de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca, es un presupuesto que además
de permitir seguir con las políticas continuistas que se vienen
llevando durante esta legislatura por parte de la conselleria y
que han permitido que este gobierno resuelva algunos
problemas históricos, que por poner alguno mencionaré el
emisario de Talamanca, que junto a muchas otras obras que se
han realizado gracias a las inversiones en infraestructuras
hidráulicas que se han realizado en las diferentes islas y que
han supuesto una serie de acciones políticas que han tenido
muy buen resultado y que han derivado en mejoras en la
calidad de vida de muchos ciudadanos. 

Este presupuesto es además un presupuesto que permitirá
hacer frente a nuevas situaciones con las que nos encontramos
de forma imprevista y que se convierten en temas prioritarios
para la conselleria, como lo que ha ocurrido con la aparición de
la Xylella en nuestra tierra y que podrá hacer frente a nuevos

retos que se vayan planteando por las consecuencias del cambio
climático. 

Es, como digo, un presupuesto que permitirá, por un lado,
dar continuidad a las políticas que están dando buenos
resultados y, por otro, dar respuesta a situaciones que se
presentan de forma imprevista como las que se pueden derivar
de las catástrofes naturales. 

Este presupuesto, junto al presupuesto de los sectores
instrumentales públicos, supone una cantidad de 330 millones
de euros y un incremento del 5,22% respecto al presupuesto del
ejercicio anterior. Permitirá, por ejemplo, seguir aumentando
los recursos para el control y la vigilancia de nuestros espacios
naturales, de nuestros recursos hídricos, de nuestras costas, de
nuestros paisajes y permitirá seguir desarrollando acciones para
la protección y conservación de la posidonia. Y es un
presupuesto que dota a la reserva de la biosfera de Menorca. Es
un presupuesto que garantiza medidas de mantenimiento y
limpieza de torrentes, Sra. Sugrañes, un tema en el que se ha
mejorado enormemente la gestión que se realizó en la anterior
legislatura, pero en la que se debe continuar trabajando porque
el buen estado y el mantenimiento de los torrentes es un tema
en el que siempre se debe intentar mejorar.

Permitirá este presupuesto también la continuación de
medidas para luchar contra las especies invasoras como es el
caso de las serpientes en Ibiza, el desarrollo de medidas de
lucha contra los incendios, un presupuesto que permitirá seguir
haciendo frente al pago de las ayudas a través del PDR o
continuar el trabajo iniciado en esta legislatura para revertir las
consecuencias de las políticas de despido de personal de
IBANAT que llevó a cabo el Partido Popular en la pasada
legislatura. Es un presupuesto que a través del programa 561A,
de dominio público hidráulica, permitirá la revisión del plan
hidrológico y que a través del programa 562A, de
abastecimiento de aguas, recupera las inversiones de red en alta
e incrementa en más de 5 millones de euros las inversiones en
depuración respecto al anterior presupuesto.

Se incrementa el presupuesto también de la Dirección
General de Espacios Naturales en un 13,22%. Este incremento
permitirá dotar de los recursos necesarios los programas o las
acciones para garantizar la buena gestión de nuestros espacios
naturales y además este incremento permitirá llevar a cabo
medidas de mayor protección de nuestros espacios naturales y
la puesta en marcha de nuevos parques naturales y la
recuperación de capital humano para llevar a cabo estas
medidas.

Se incrementa en un 7% el programa 571E, de planificación
forestal, y en un 5,7% el programa 571F, de especies silvestres. 

En definitiva, todos los programas que se llevan a cabo
desde esta dirección general aumentan su presupuesto, algo que
nosotros consideramos muy positivo.

Incrementa también su presupuesto la Dirección General de
Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos que
aumenta su presupuesto en 1,8 millones con la intención de
desarrollar la Ley de residuos que esperamos que sea una ley
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que permita mejorar la gestión de residuos e incorporar el
concepto de economía circular en nuestras islas.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería aumenta
su presupuesto en un 21,4% y en esta dirección general me
gustaría destacar las medidas y los proyectos que directa o
indirectamente permiten combatir y luchar contra los efectos de
la Xylella. 

Destacamos también los programas de fomento del sector
agrario para incentivar la incorporación de los jóvenes al
campo, que son programas de vital importancia porque con
ellos se desarrollan políticas que permitirán que a futuro, a
medio y a largo plazo haya personas preparadas y formadas
para trabajar conservando y gestionando de forma adecuada
nuestros campos, algo que es fundamental para conservar
nuestro paisaje, nuestro entorno y que además es fundamental
para la economía de nuestras islas.

La Dirección General de Recursos de Pesca y Medio
Marino aumenta su presupuesto en un 10% respecto al
presupuesto anterior y de ella cabe destacar la creación de
nuevas reservas marinas como es el caso de Tagomago, la
Punta de Sa Creu i la Illa de l’Aire. Se continuarán las políticas
de apoyo al sector pesquero y se aumentarán los recursos en
vigilancia y control en las medidas de gestión de este sector.

En definitiva, consideramos que este presupuesto es un
presupuesto positivo que da respuesta a las necesidades que de
forma prevista e imprevista se le vayan planteando a la
conselleria.

Por este motivo votaremos en contra de la enmienda a la
totalidad presentada por el Partido Popular a la sección 15 y a
las entidades públicas empresariales, porque desde nuestro
grupo entendemos que el presupuesto presentado para esta
conselleria responde a las necesidades reales y a las prioridades
políticas que se deban desarrollar desde ésta.

Tampoco daremos apoyo a la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Mixto, Ciudadanos para el Consorcio
de Agua porque entendemos que este consorcio sólo tiene
actividad financiera y no vemos necesario que se deba
incorporar a la Agencia de Agua y Calidad Ambiental.

Respecto a las enmiendas parciales comenzaré diciéndole,
Sra. Sugrañes, que siento confirmarle que los milagros no
existen y tampoco en Navidad...

(Algunes rialles)

...que se han presentado enmiendas de adición, entre ellas una
para el incremento de partida de IBANAT o para contratación
de personal de IBANAT, personal que por cierto ustedes se
encargaron de despedir en la anterior legislatura y que esta
conselleria sigue trabajando para reponer y revertir el
desmantelamiento de personal que ustedes llevaron a cabo.

Proponen también partidas para el control de serpientes o
para la rehabilitación de fincas, que son partidas que ya se
tienen previstas o enmiendas que entendemos que no se ajustan

a la realidad como la que han presentado para el traslado de
fangos de la depuradora de Ferreries.

Presentan enmiendas de substitución para substituir la
transferencia de fondos de impuesto de turismo sostenible a la
ATB por transferencias a la Conselleria de Medio Ambiente a
las que tampoco daremos apoyo puesto que los proyectos e
importes que se transferirán ya están aprobados.

En cuanto a la batería de enmiendas de afectación que ha
presentado para afectar partidas a ABAQUA y que la gran
mayoría hacen referencia a proyectos de mejora de las
infraestructuras hidráulicas tampoco tendrán nuestro apoyo,
porque o bien hacen referencia a actuaciones ya previstas por
la conselleria, como la que propone la mejora de la estación de
depuradora de Sant Lluís...

EL SR. PRESIDENT:

Baixin un poquet el... la veu, per favor.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

...o bien proponen actuaciones que ya están en trámite que son
de competencia municipal y no del Govern o bien son
propuestas que no son competencias de la entidad pública a la
que hacen referencia, como ocurre con la serie de enmiendas en
las que proponen construcciones de base de riego.

Paso a las enmiendas del Grupo Mixto, Ciudadanos y
permítame decirle, Sra. Ballester, que comparto el argumento
utilizado por la Sra. Font que me lo ha robado y no comparto
su visión catastrófica de la gestión de esta conselleria. Y decirle
que tampoco daremos apoyo a las enmiendas que han
presentado a..., los tres bloques de enmiendas que anunciaba
unas..., que hacen referencia a partidas de ABAQUA por los
mismos motivos que he explicado para el Partido Popular y
tampoco a las que hacen referencia a la dotación de líneas de
ayudas de los distintos sectores agrarios y pesqueros porque
son líneas de ayudas que ya existen y otras porque hacen
referencia a planes que también existen, como ocurre con por
ejemplo la enmienda que proponen para erradicar las serpientes
en Ibiza.

A la enmienda presentada por Podemos tampoco... tampoco
le daremos apoyo porque esta dotación ya... entendemos que el
decreto ya está dotado y se pondrá en marcha.

Y decía el Sr. Font que contentábamos a Podemos con un
chupa-chups, permítame darle un caramelito para anunciarle
que si aceptan la transacción que le ha presentado MÉS per
Mallorca se la votaremos a favor también esta enmienda que
hace referencia a la rehabilitación de las casas de Albarca del
Parc Natural de Llevant.

(Alguns aplaudiments)

En cuanto a las demás enmiendas...

(Remor de veus)
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En cuanto a las demás enmiendas, tampoco daremos apoyo
a ninguna de las que ha presentado pues porque, por ejemplo,
la que hace referencia a la partida destinada a torrentes ya
existe, o también otra que hace referencia a la compra de una
finca que ya está previsto también por parte de la conselleria.

Y nada más, que le siente bien el caramelito. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES Y BARENYS:

Moltes gràcies. Bé, Podem ens diu que aquests pressupostos
estan fets amb molta consulta, molt de diàleg i jo així considero
i demanaria aquí que... es recuperessin les receptes clàssiques
i les receptes clàssiques és que aquesta consulta i aquest diàleg
s’hauria de practicar també amb l’oposició, no sols amb els que
governen.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Nosaltres no som adversaris...

(Remor de veus)

...nosaltres no som adversaris en qüestions tan...

(Alguns aplaudiments)

...transcendentals com...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES Y BARENYS:

...com les que parlem i per això demanem diàleg, consens i que
aparquin aquesta negativa sistemàtica a les nostres propostes
pel fet que vinguin d’aquesta bancada. Ben igual que ens han
sabut aprofitar els projectes que varen deixar endarrerits i ben
igual que aprofitaren els doblers que vàrem poder estalviar
nosaltres, aprofitin per tant els nostres suggeriments.

Miri, jo li he de dir que ha agafat i ens ha dit que de 2007
a 2011, quan el pacte... l’anterior pacte va resultar que ens
varen dir que... varen agafar i varen netejar de torrents i ens
varen dir que hi havia un conveni amb MAGRAMA, amb Medi
Ambient de Madrid, va resultar que quan vàrem arribar del
conveni no hi havia res signat i, sap qui va pagar els 4 milions
que vostès es varen gastar entre tant?, el Govern del Partit
Popular, el Sr. Company.

Després, les despeses en neteja de torrents, el que ha estat
fent ara... al final després de tant de rebombori, els està fent
amb 3,5 milions que li vam deixar del govern popular...

(Remor de veus)

Nosaltres en la vida hem dit que aquest increment en el
pressupost no sigui positiu, el que diem és que vostès no saben
executar-lo...

(Continua la remor de veus)

Vostè, conseller, ha dit que el Partit Popular “fa trampes”.
Aquí els únics que han fet trampes és aquest govern, el govern
de MÉS, són els seus companys, Sr. Vidal. Diu que no tenim
projectes d’ABAQUA..., no, teníem els doblers i no vam fer els
projectes. Jo a la Sra. Font li voldria explicar exactament el
problema dels pluvials, li donaré llum miraculosa. Miri, això va
començar amb el govern d’esquerres a l’Ajuntament d’Alaior,
Partit Socialista, amb el suport del partit d’esquerres Izquierda
Unida. Aquest govern va agafar i va demanar al Govern en
aquell moment del Partit Popular que elaborés un projecte. Es
va elaborar el projecte, després va arribar el pacte d’esquerres
i va resultar que a l’Ajuntament d’Alaior Izquierda Unida es va
oposar al projecte i des de 2007 a 2011 del pacte va
desaparèixer aquest projecte. O sigui, que són competents quan
volen i són incompetents quan volen, que és la majoria dels
casos.

Llavors a Podemos li direm que errors en té tothom a les
esmenes. I vostès en van tenir precisament l’altre dia a la
comissió. Algú els va dir res? No, es van solucionar els
números que havien anat d’una partida a un altre i punt, i no va
passar res. Val.

Vostès troben que és normal..., és que el Chupa Chups no,
però que prenen el pèl..., vaja. Vostè troba que l’esmena que
presentem de Portinatx, veu com es conforma amb un Chupa
Chups, si ja ho dic jo...

(Algunes rialles)

Resulta que el pressupost que té l’ajuntament per a la
depuradora de Portinatx és de 6 milions d’euros. Nosaltres hem
presentat una esmena de 4 milions, l’ajuntament ja ha pagat
sols de projecte 80.000 i vostè em fa una transacció que vol a
nosaltres, el Partit Popular, per 30.000 euros! Per favor! Bé...,
mutis!

Després què més li he de dir? A MÉS per Mallorca, bé sí
que li he de dir que nosaltres estem contents, d’acord, hi ha
increment. Jo comprenc que vostè és nou i encara no s’ha donat
compte de com funciona aquí. Aquí cada any fan els anuncis i
l’any que ve tornarem fer els mateixos anuncis i esper que
l’altre ja no en facin més d’anuncies, perquè si no ..., què li he
de dir...

(Remor de veus i algunes rialles)

Vostè demana que es modifiqui la Llei Montoro. És que
precisament amb les inversions sostenibles, amb les inversions
de tema d’aigua i tal, aquesta llei no afecta. Per tant, podem fer
totes les inversions que vulguem. Si les poden fer els
ajuntaments, em pot dir que el Govern no les pot fer? Per
favor! I no m’estranya que quan vostè vota, en lloc de mirar el
Sr. Abril, miri la Sra. Prohens, perquè és molt més guapa...
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(Remor de veus)

A part de tot això, em sap molt de greu...

(Continua la remor de veus)

Em sap greu, David! Però és normal! Em sap molt de greu
que Nadal no produeixi miracles i aprofito ja per si no els veig,
desitjar-vos a tots bon Nadal i que qualque miraclet us caigui.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Solamente decir que votaremos las
enmiendas así como lo hicimos en comisión y comentarle a
MÉS por Menorca y al Partido Socialista que existen los
convenios de colaboración con los ayuntamientos. Lo que pasa
es que es cierto y no me extraña que no quieran aplicarlos,
porque a ustedes les salen sarpullidos solamente de pensar que
tienen que hacer un convenio de colaboración con un
ayuntamiento de un partido de la oposición. Por lo tanto, por
favor, cuando hagan...

(Remor de veus)

...cuando piensen en políticas, piensen que están ayudando a los
ciudadanos, no que están ayudando a algún partido político o
a otro. Existen los convenios de colaboración con los
municipios, porque los municipios no tienen el suficiente
dinero para hacer las inversiones que requieren. Por lo tanto,
por favor, pongan en marcha los convenios.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Faré la meva intervenció des de
l’escó. No volia intervenir però no he tingut més remei per les
qüestions que m’han comentat.

Voldríem començar que avui per primera vegada, no sé si
per primera vegada, però almenys des del Partit Popular s’està
reconeixent que hi ha un impacte del turisme en el medi
ambient. I li agraïm que ja per fi, ho estan acceptant i estan
donant suport a què l’impost de turisme sostenible serveix per
compensar els impactes que té el turisme davant el medi
ambient, els felicitem pel seu reconeixement públic que això
sigui així...

(Alguns aplaudiments)

Quant a El Pi, Sr. Font, sí aquest és el Chupa-Chups d’1,3
milions d’euros que hem aconseguit en el Govern. I vostè el
felicitem pels 20.000 euros que ha aconseguit i seria en relació
a açò, l’embolcall d’un caramel. Però bé, els felicitem pel seu
tarannà dialogant i de consens amb el Govern i està molt bé que
així sigui.

I també volíem parlar sobre el tema de la transversalitat,
que jo crec que no ho ha entès, ho ha volgut posar d’una altra
manera. Deim que si dedicam recursos a la Conselleria de Medi
Ambient és perquè és una conselleria transversal, perquè dóna
beneficis a altres sectors, a l’econòmic i al social. Està clar que
hi ha altres sectors que tenen impacte i que s’han de millorar,
el tema de cotxes elèctrics, el tema de massificació, el tema de
lloguer de cotxes. I aquí la resta de conselleries també han de
fer polítiques transversals de medi ambient en aquesta qüestió.
Però açò sí, estem d’acord que és una conselleria transversal,
però no pot solucionar tots els problemes de la resta de sectors
econòmics i socials.

I quant al tema que ha comentat la Sra. Sugrañes de
Portinatx. Clar, l’ajuntament..., és qüestió que l’ajuntament
arribi a un acord amb el Govern per poder emprar el cànon de
sanejament per poder finançar la construcció de la depuradora.
I ja hem comentat que des del Govern hi ha aquesta disposició
de trobar una solució i des de Podem estarem al costat tant del
Govern com de l’ajuntament perquè es pugui trobar una solució
en aquest sentit.

I ja per acabar, comentar-li al Partit Socialista que
mantenim l’esmena per augmentar la dotació per a la vigilància
del Decret de posidònia o per implantar el Decret de posidònia,
perquè creim que no és suficient i s’ha d’augmentar la dotació.
Per açò tenim l’esmena de 250.000 euros.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari El PI
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc no volia intervenir, però
he arribat a la conclusió que allà on no n’hi ha, no n’hi cerquis!

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam al torn de contrarèplica. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. Intervendré des d’aquí perquè seré
molt breu. Primer de tot agrair a El Pi la transacció a l’esmena. 

Segon, que no ho he manifestat abans, a la resta de les
esmenes mantindrem el sentit del vot mostrat en comissió. 

I tercer, Sra. Sugrañes, no és cada any, jo fa un parell
d’anys que estic aquí darrere. Cada any, cada any, no es
repeteix exactament el mateix. A vegades el tema és el mateix,
però es van fent avanços, sinó miri vostè les actes de les
comissions i dels plens de l’any passat i veurà com hi havia
qüestions que enguany ja no han sortit. Vostè miri-ho.

I quatre, només perquè consti en acta, jo crec que el meu
company David Abril també és un tío ben curro i volia
simplement que quedi.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca ja ha dit que no
intervindria. Passam al Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. President, haré uso desde aquí también muy
brevemente. Sólo para decirle a la Sra. Olga Ballester que
conocemos la existencia de estos convenios, de hecho se firman
muchos convenios de colaboración con los ayuntamientos, no
sólo desde esta conselleria, sino desde el resto de consellerias
del Govern.

Y respecto a los Chupa-Chups y caramelos, sólo decir que
espero que los turrones nos los comamos muy felices todos y
desearles buenas fiestas.

Nada más. Gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Per fixar posicions té la paraula la
Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, Bon dia, diputats, diputades, públic
assistent. A veure, crec que en aquest debat està ja pràcticament
tot dit, però veient que la cosa pren ja més un caire de circ
romà que de debat veritable sobre la qüestió que tractam, que,
per cert, és molt seriosa, permetin-me just que digui tres o
quatre coses sobre aquesta qüestió.

Queden 78 esmenes vives en aquest debat de Medi Ambient
i d’aquestes 68 tenen a veure amb polítiques de tractament
d’aigua, amb això crec que queda clar o fa palesa la
importància que li donam tots els grups i que, a més, crec que

és prou compartida, perquè gairebé tothom ha fet moltes
esmenes en aquest sentit.

Ara bé, amb tot el meu respecte, evidentment, a totes les
esmenes que s’han presentat, sí que he de dir que la sensació
que tenc, però no enguany, sinó que ja la tenia l’any passat i ja
la tenia en els pressuposts del 2016, és que hi ha grups que els
fa molta peresa fer una simple consulta a l’annex 11 del Pla
hidrològic de les Illes Balears, que està penjat al Portal de
l’aigua, com ha dit el Sr. Josep Ferrà, i que crec que deixa molt
clar quina és la guia que ens ha d’orientar per a l’exercici 2015-
2021 i aquest pla el va aprovar el Partit Popular. Per tant, crec
que hauríem de fer un petit esforç per intentar cenyir-nos al que
allà està previst, perquè si hi és, és per qualque cosa.

Evidentment, podem proposar propostes amb certs canvis
o propostes de millora, ara bé, el que em sembla molt greu és
que tres anys després hi hagi grups que continuïn presentant
esmenes per fer polítiques de tractament d’aigües en
competències que no són del Govern de les Illes Balears, i això
no és seriós, i va, sobretot, per al Grup Ciutadans, perquè
vostès jo crec que es posen un drap als ulls i vinga, pel camí
d’enmig, i llançam esmenes sense to ni so, i ara ens venen a
contar que és que hi ha problemes o hi ha objeccions a l’hora
de fer convenis amb ajuntaments que no són del signe del
Govern -sí, sí, convenis, Sra. Ballester. Faci una pregunta amb
resposta escrita i demani quants convenis s’han signat amb
ajuntaments de les Illes Balears, no em faci ganes de riure, vull
dir, vostès no es prenen ni la molèstia, i m’adreç especialment
a vostès, perquè crec que realment són els més mandrosos en
aquesta matèria, és que no es prenen...

(Remor de veus)

..., no es prenen cap molèstia a l’hora, no es prenen cap
molèstia a l’hora de mirar de qui són les competències. I quan
la Sra. Ballester ens demana ni més que 3.600.000 euros per a
convenis de clavegueram amb ajuntaments, i vostè què vol que
facin els ajuntaments, Sra. Olga, han de fer qualque cosa els
ajuntaments no? Llei de règim local de les Illes Balears, Estatut
d’Autonomia i les competències que els atorguen totes les lleis.
No, és clar, com que vostès no governen a ni un sol ajuntament,
no en tenen ni idea, però home!, apliqui’ns i a veure si a l’any
que ve, quan arribem al darrer debat, com a mínim s’han mirat
de qui són les competències; sí, sí, convenis, em referesc a
vostè, ho sé llegir, convenis, 3.700.000 euros, així va.

I llavors també demanen 75.000 euros per a serps a Eivissa,
quan el Govern ja té una partida per fer aquesta acció i, per
cert, funciona molt bé, i de fet els felicit perquè a Formentera
sembla ser que el COFIB preveu que podran eradicar
completament la presència de serps.

I llavors demanen també 50.000 euros per a convenis de
plans d’accessibilitat amb ajuntaments, vull dir, a espais
protegits, 50.000 euros. A quins ajuntaments, amb quina
prioritat, i de qui són les competències. És clar, es veu que el
Govern ens ho ha de fer tot.

Bé, dit això, i referint-me a les esmenes, a les esmenes del
Partit Popular, també, evidentment, mesclen ous amb caragols,
algunes esmenes que presenten són per a infraestructures que
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són competències municipals, per a d’altres sí que són
competències del Govern, però, efectivament, tampoc no han
fet molt d’esforç per mirar-se el Pla hidrològic que vostès
mateixos varen impulsar.

El Pi, poc més o menys el mateix, després també aquí hi ha
esmenes que afecten pluvials de Porreres, d’Illetes, etc., i segur
que s’han de fer, i no ho discutim, però entenem que no estan
ben estructurades.

De Ciutadans ja he dit el que pensava...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti’m, deixi’m acabar que només tenc cinc minuts, per
favor.

I finalment, esmenes de Podem, esmenes de Podem, vostès
tenen...

(Remor de veus)

..., sí, s’alarmen molt vostès i només som una inofensiva
diputada, estiguin tranquils, que no vendrà de mi l’aprovació
dels pressuposts, tranquils; Podem presenta dues esmenes, una
per al Decret de posidònia, jo aquí dir-los que evidentment tenc
tantes ganes com vostès que s’aprovi el Decret de posidònia,
però, de fet, vàrem pensar en formular una esmena per dotar el
fons que es preveu amb la creació d’aquest decret i,
evidentment, vàrem entendre que no era oportú perquè el decret
no està aprovat, per tant no podem crear partides per a un
decret, per a una norma que no està encara en vigor. Per tant,
no suportarem la seva iniciativa.

I després tenen una altra esmena relativa a l’Aliança Mar
Blava, per dotar una partida a l’Aliança Mar Blava, però ens
consta que el pressupost ja preveu també una partida en aquest
sentit i pensam que, bé, l’Aliança Mar Blava evidentment
mereix tot el suport, i des d’aquí també tot el nostre
reconeixement a la seva feina, però veiem que ja està recollida
la seva labor.

En tot cas, i acab, jo, Sr. Vidal, sap que jo som prou fan
seva, trob que hi ha coses que es poden millorar, evidentment,
però sap que jo a vostè li tenc un afecte personal i el valor molt
professionalment, perquè, indiscutiblement, és la persona més
capacitada per dur l’àrea que du i, per tant, sé que estam en
bones mans.

Dit això, s’ha fet un esforç molt important per recuperar
personal, aquí, per una banda, demanen IBANAT, però és que
se’l varen carregar, està bé que ara reculin; a veure si quan
tornin a governar, com que ja ho tenen tan clar que governaran
dins un any i mig, a veure què faran amb ells, ja estarem atents
i ens ho mirarem.

Agents de Medi Ambient, jo aquí, perdoni’m, però ja saben
que quan cal també som prou crítica i gràcies a Podem, que són
els artífexs del pressupost de Medi Ambient, que no és mèrit
del Govern, que és mèrit de Podem Illes Balears, deixarem de
tenir 100.000 euros més a la partida que ells mateixos varen
crear, de 400.000 euros...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, per favor, vagi acabant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -sí, vaig acabant-, per crear les primeres places de tota la
legislatura d’agents de Medi Ambient. I això serà gràcies a
Podem i al Partit Socialista que ha considerat que ja n’hi havia
prou amb 400.000 euros i no ha volgut acceptar una esmena
que vàrem dur en el seu dia a comissió en aquest sentit.

Però bé, en definitiva, increment de dotació de vigilància a
fondeig, que també Podem ara es vol atribuir el mèrit. Tendrem
més recursos contra incendis forestals; més recursos per fer
front a diferents plagues;...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.

...; més recursos contra el sector pesquer; bé, ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Tranquil·litat, tranquil·litat, jo he tengut paciència, vosaltres
també.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sra. Tur. Donam per acabat el debat 6, passam al
debat número 7, 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 del Grup Parlamentari Popular,
Secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, 15768;
C14, Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les
Illes Balears, 15769.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, Secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313B,
-guardin silenci, per favor-, atenció a la discapacitat, 15814,
15816 i 15819; al programa 313C, mesures judicials i
prevenció del delicte, 15818; al programa 313D, atenció a la
dependència, 15821, 15810, 15822 i 15820; al programa 313G,
família i unitats de convivència, 15808, 15809 i 15815; al
programa 313I, planificació i ordenació socials, 15811, 15812,
15813, 15770, 16102 i 16104.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, Secció 17, Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, al programa 313D, atenció a la dependència,
15542, 15543 i 15544; al programa 313F, protecció i defensa
dels drets del menor...
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El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, Secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 232A,
cooperació internacional, 16254 i 16255; al programa 313B,
atenció a la discapacitat, 16220 i 16262; al programa 313C,
mesures judicials i prevenció del delicte, 16250, 16265 i
16252; al programa 313D, atenció a la dependència, 16256;
F03, Fundació institut socioeducatiu S’Estel, 16251 i 16264;
F15, Fundació a l’atenció i suport a la dependència, 16261.

El Grup Parlamentari Mixt, Sra. Huertas, Secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313F,
protecció i defensa dels drets del menor, 16209; al programa
314A, pensions i prestacions econòmiques, 16210.

El Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, Secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313I,
planificació i ordenació social, 16201.

Sí, Sra. Fernández, té la paraula.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sr. Presidente, muchas gracias, anunciarles que desde el
Grupo Parlamentario Popular retiramos las dos enmiendas a la
totalidad y la enmienda 16104.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sandra.

(Alguns aplaudiments)

Doncs, passam a la defensa conjunta de les esmenes, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sandra
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, me gustaría
explicar por qué hemos retirado la enmienda a la totalidad que
ha suscitado este aplauso, no sé si era a la Sra. Santiago o al
Grupo Parlamentario Popular, en cualquier caso, como ya
expliqué en la Comisión de Presupuestos, nosotros habíamos
presentado una enmienda a la totalidad, porque, a pesar, y así
también lo manifesté en la comparecencia de la Sra. Santiago
cuando presentó los presupuestos, de considerar que eran unos
presupuestos que globalmente eran bastante aceptables, al
hacer una revisión más exhaustiva de los presupuestos, nos
encontramos que en el presupuesto del Consorcio de recursos
socio-sanitarios, que es quien tiene que poner en marcha todas
las obras que se han anunciado, que creo que compartirán
conmigo que es uno de los principales proyectos para el año
2008, en la parte de ingresos nos habíamos encontrado con una
partida de 14 millones, que hacía referencia a la estimación de
remanentes de ejercicios anteriores, que coincidía con el
presupuesto del Plan de infraestructuras anunciado. Es decir,
nosotros considerábamos que no era razonable que el proyecto
más importante que presentaba la conselleria para el año 2018
se estuviese financiando a través de una partida que no estaba
garantizada en los próximos presupuestos, sino que hacía
referencia a posibles modificaciones de crédito realizadas en un
futuro.

Por eso mismo nosotros presentamos una enmienda parcial,
que es la que hemos retirado, para que se pudiesen incorporar
esos 14 millones al Consorcio de recursos socio-sanitarios y, en
el caso de que se aprobase, nosotros ya anunciamos en la
Comisión de Presupuestos, que retiraríamos las enmiendas a la
totalidad. Sin embargo, esta mañana, la Sra. Santiago, la
consellera, nos ha hecho llegar una copia de la aprobación de
un punto de la junta rectora del Consorcio, que tuvo lugar el 14
de diciembre, la semana pasada, en el que se produjo una
modificación del presupuesto del propio consorcio, donde sí
que se ven garantizados ya, porque se han hecho estas
modificaciones, los 14 millones que nosotros queríamos que se
garantizasen en el presupuesto de este año. Y por ese motivo,
evidentemente, considerábamos que debíamos retirar las
enmiendas a la totalidad.

Dicho esto, pasaré a defender les enmiendas parciales,
como ya he comentado, nosotros consideramos que,
globalmente, y especialmente respecto al presupuesto era un
presupuesto aceptable, por primera vez desde que gobernaban
el presupuesto de la conselleria aumentaba en un porcentaje
similar al presupuesto global, que, para nosotros es muy
importante porque es donde se demuestra realmente cuál es el
esfuerzo que hace el Govern en materia de servicios sociales.
Compartimos, además, algunas de las prioridades que va a
poner en marcha o que está poniendo en marcha la conselleria,
ya que nosotros también comenzamos muchas de esas
iniciativas, como por ejemplo el aumento en atención temprana,
todo lo referente a la concertación social, aumento de plazas
residenciales que hicimos ya, pues a través de la apertura de
residencias o los convenios con municipios para aumentar
plazas de centro de día y de residencias, pero, evidentemente,
hay otros puntos en los que consideramos que estos
presupuestos pues no son tan adecuados y en los que se debería
hacer más incidencia.

Respecto a ellos quedan 16 enmiendas parciales vivas que
hemos presentado, que las intentaré agrupar en diferentes
bloques. Un primer bloque, que consta de 5 enmiendas
parciales, que son las referentes a la mejora de la equidad de
los servicios sociales en todas las islas. Creemos que se debe
hacer un esfuerzo mayor, teniendo en cuenta además que el
presupuesto de la comunidad autónoma ha aumentado
considerablemente, creemos que se debe hacer un esfuerzo,
como decía, todavía mayor, para intentar garantizar la equidad
de los servicios en todas las islas. Por eso, proponemos más
recursos en materia de prevención dirigida a la infancia y a la
adolescencia, en Menorca, Ibiza y Formentera; una mayor
financiación a la Fundación de discapacidad de Menorca, para
finalizar las obras del centro de trastornos conductuales de
Bintaufa; más recursos personales para los centros base de
discapacidad tanto de Menorca como de Ibiza; un nuevo centro
de día de personas dependientes en Sant Josep de Sa Talaia en
Ibiza, y algo que también hemos discutido en algunas
ocasiones, el aumento de la financiación para la gestión de
plazas residenciales y de centro de día al Consell de Menorca
que, como saben, se ha visto reducida en un 25% a la hora de
transferir esta competencia de gestión a los consejos respecto
a los convenios que se venían firmando.

Queremos que evidentemente se vuelva a financiar respecto
al máximo de plazas, además consideramos que tal vez ha
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habido cierta improvisación respecto a la transferencia de esta
gestión, recordemos, por ejemplo, que ustedes mismos el día 17
de abril firmaban, por ejemplo, con el Consell de Mallorca, a
través del IMAS, el convenio para la financiación de plazas
residenciales y de centro de día para los años 2017 y 2018, y,
sin embargo, unos meses después cambian completamente de
idea y deciden transferírselos a los consejos.

Creemos que esta decisión, aunque la compartimos, debe
venir correctamente financiada, pero, además, evidentemente,
mucho mejor estudiada.

Volvemos a presentar una cuestión que también hemos
debatido, que es que vuelva a recuperar la Fundación de
dependencia la gestión de los centros de día de Palma, que
ahora van a pasar a gestionarse directamente por el
Ayuntamiento de Palma. Creemos que se debe tener en cuenta
la singularidad que tienen los centros de día de Palma, no
ocurre como en otros municipios, los centros de día de Palma
están gestionados a través de una empresa privada; para
nosotros es una gestión externalizada, para ustedes sería una
privatización, con el matiz de que, claro, esta privatización la
hicieron ustedes cuando gobernaba el Sr. Groske, y la Sra.
Santiago era consellera en el segundo pacto.

Dicho esto, esto significa que la única obligación que tiene
el ayuntamiento, que ya es mucha, es hacerse cargo de toda la
administración administrativa de este concurso, evidentemente
estar encima de este concurso, muchas veces el convenio que
se firma con el ayuntamiento no es suficiente para cubrir todas
las necesidades y, al final, el ayuntamiento acaba cargando con
esta gestión administrativa, pero también acaba cargando con
el déficit. Lo que queremos es que vuelva a pasar a la
fundación y si ustedes se lo quieren transferir al Consell de
Mallorca, nosotros, evidentemente, tampoco no tendríamos
ningún problema, pero creemos que no debe estar en el
ayuntamiento porque esto le añade más cargas.

Respecto también a los municipios, lo que pedimos es que
se fomente la intervención social comunitaria y se combata la
pobreza energética a través de los ayuntamientos, en este caso
a través de los convenios del plan de prestaciones básicas.
Creemos que se debe hacer un esfuerzo mayor, tanto en
Intervención social comunitaria para reforzar esta red de
estructura y esta red en todos los municipios. Y también
creemos que, por fin, se ha conseguido sacar esta convocatoria
para combatir la pobreza energética dirigida a las asociaciones,
pero no olvidemos que los ayuntamiento siguen dando muchas
ayudas económicas, precisamente para pagar suministros y,
evidentemente, eso creemos que debería ser una
responsabilidad el Govern.

Respecto al centro Joan Crespí, también un centro que ha
sido muy polémico los últimos meses, queremos que se haga un
plan de adecuación e impulso de este centro, que se pueda
estudiar cuáles son las nuevas necesidades, cómo se podría dar
el máximo potencial al centro.

Creemos también, y por eso hemos presentado una
enmienda, para que se ponga en marcha un programa de respiro
familiar en el centro, algo que ya se puede hacer. Y teniendo en
cuenta que a día de hoy, en este centro se encuentra el servicio

Utasi, que es el que se encarga de hacer el tratamiento a los
menores que han sido abusados; creemos que se le debe dotar
de un espació que no esté ubicado en el centro de Joan Crespí,
pero un espacio que, evidentemente, sea adecuado para dar este
servicio, y también hemos presentado una enmienda para poder
financiar la dotación de un nuevo espacio.

Queremos también que se recupere el servicio Proper, de
promoción de la autonomía personal, después de todas las
transferencias que ustedes han hecho al Consell Insular de
Mallorca, con muchas, evidentemente también, muy polémicas
algunas de ellas, finalmente vemos que ninguno de los servicios
que va a prestar el Consell Insular de Mallorca es parecido al
servicio Proper, que era un servicio para promocionar la
autonomía personal, y no específicamente de dependencia, sino
precisamente para prevenirla, y creemos que era un servicio
que estaba funcionando muy bien y que debería seguir
haciéndolo.

También hemos presentado una propuesta para mejorar el
proyecto educativo de la Fundación S’Estel, como sabe la
Fundación S’Estel és la que se encarga de gestionar los centros
en los que se encuentra menores que medidas judiciales.
Creemos que la mejora oportunidad que podemos dar a estos
jóvenes es, evidentemente, garantizarle una mejor educación a
través de diferentes vías, porque son perfiles que hay que
estudiar cada caso concreto y hay muchas vías, pero creemos
que se puede hacer una apuesta por mejorar el proyecto
educativo del centro.

También creemos que, teniendo en cuenta que
previsiblemente en el año 2018 se aprobará una ley de familia,
o bien la que ha presentado el Partido Popular, o bien la que
presentará, suponemos en los próximos meses, el Govern de las
Illes Balears, creemos que si se va aprobar una ley de familia,
creemos que evidentemente se debe dotar de presupuesto el
desarrollo de esta futura ley de familia, y por eso hemos
presentado una enmienda en este sentido.

Y por último también, hemos presentado dos enmiendas,
una de ellas para pasar la gestión de la renta social garantizada
a los consejos insulares. Recordemos que ya no solamente es
un problema de gestión, también recordemos que es un
problema del presupuesto que no se gasta, en el año 2017
sobraron 18 millones de los 20, este año van a sobrar 10
millones de los 20. Nosotros hemos pedido en repetidas
ocasiones que se pueda revisar esta renta, creemos que
evidentemente con los datos que hay de pobreza, que todavía
siguen siendo muy preocupantes, no es posible que esté
sobrando dinero de esta renta. No se quiere hacer una revisión
de esta renta, nosotros somos conscientes de que no vamos a
mejorar ni se va a sacar evidentemente de la pobreza a las
personas con este tipo de renta, pero sí que puede ayudar en
una situación en la que la recuperación económica todavía no
ha llegado a todas las personas. 

Consideramos inaceptable que ni siquiera se pretenda o que
se pueda revisar esta renta para ver como puede llegar a más
personas, teniendo en cuenta que otras rentas, como la renta
mínima de inserción, que también hemos presentado una
enmienda para que se pueda aumentar la dotación a los
consejos insulares, sigue aumentando los consejo s insulares
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siguen poniendo presupuesto de sus fondos para aumentar la
dotación de la renta mínima de inserción. Ustedes mismos
aprobaron una enmienda del Partido Socialista que pedía un
aumento de la dotación de la renta mínima de inserción para el
Consell de Mallorca, no entendemos por qué no aprueban una
enmienda en la que se pide el aumento de esta renta mínima de
inserción para todos los consejos

Estas son las enmiendas parciales que presenta el Grupo
Popular.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. En un sentit
general des d’El Pi estam d’acord amb el pressupost per a 2018
que va presentar la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
i amb les línies d’actuació que segueix, tal com li vaig dir a la
Sra. Santiago a la seva compareixença. 

Som conscients que aquesta és una conselleria on sempre hi
ha feina a fer i un alt volum de gestió, però és cert que s’han
incrementat partides i programes de forma significativa per a
aquest any que entrarà. 

Estam d’acord amb l’ampliació dels perfils dels destinataris
de la renda social garantida perquè es veia venir que l’any
passat li sobrarien doblers i, de fet, enguany el pressupost total
per a aquesta qüestió ha disminuït. 

També volem mostrar la nostra satisfacció per l’acord de
col·laboració amb la Conselleria d’Educació per reincorporar
la figura dels educadors socials als instituts. Hi ha centres o
municipis que concretament necessiten més hores aquesta
figura que altres i per als ajuntaments era una càrrega feixuga
que entenem que ara es podrà alleugerir, sobretot amb el tema
de policia tutor. 

A banda d’aquestes valoracions positives, li voldria parlar
de tres qüestions en concret que ens preocupen, una és la del
tercer sector. No hem presentat esmenes perquè vàrem acabar
ahir mateix l’esmena... la ponència, perdó, del tercer sector i
entenem que existeix un compromís i, per tant, un marge
d’actuació que respectam, però és cert que esperarem que el
2018 el tercer sector rebi les ajudes i subvencions que els
pertoca i sobretot així com pertoca.

Un altre tema i molt seriós és el tema dels menors i dels
centres dependents de la Fundació S'Estel. Miri, nosaltres amb
aquesta tema tan delicat no hem fet mai ni en farem joc polític
ni demagògia fàcil, nosaltres l’únic que volem és que les
mancances d’infraestructures, de personal i de seguretat es
reverteixin perquè la gestió dels centres, com Es Pinaret, Es

Mussol o Es Fusteret, és molt complexa i delicada. Problemes
en tenen, i molts, i aquest 2017 s’han arreglat certs aspectes,
però en queden molts d’altres a l’aire als quals s’haurà de fer
front durant l’any 2018. El nostre grup parlamentari no ha
presentat esmenes a aquesta qüestió perquè entenem que és el
seu equip que ha de decidir on fan falta més professionals,
material o personal de seguretat perquè és qui coneix o hauria
de conèixer, la situació de primera mà. I també, parlant dels
temes d’infraestructures, com ens va contar vostè que no
s’acabaria i es faria d’una altra manera; però li demanam que
aquest 2018 concentri forces per posar solucions als problemes
que rosseguen els centres de menors perquè, com li vaig dir al
debat dels pressuposts de l’any passat, aquests centres no es
poden permetre ni una deficiència a cap nivell.

El tercer tema que ens preocupa és el de les places als
centres de dia. Aquí hem presentat una esmena per a la
residència de dia de Porreres i una altra per acabar les obres del
segon pis al centre de dia d’Artà. També tenim una esmena per
la compra de les casernes militars d’Es Castell per convertir
aquesta infraestructura en un geriàtric ja que el municipi
necessita places amb urgència. Sé que estan en converses. 

Cap d’aquestes esmenes va rebre el suport dels equips o
dels grups parlamentaris que formen el Govern i per això avui
els demanam que s’ho repensin. Crec que hi haurà enteniment
amb algunes. 

La quarta i darrera esmena que vàrem presentar, i aquí sí
que va ser transaccionada i aprovada en comissió, és la
destinada a la unificació d’actuacions al pacte per la infància,
en el qual treballam tots els grups parlamentaris com
nombroses agrupacions i associacions. Estam contents que hagi
estat acceptada. 

Pel que fa a les esmenes dels altres grups votarem en
consonància com férem a les comissions, excepte alguna que en
aquell moment ens vàrem abstenir i per ventura avui la votarem
a favor. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Señores y señoras diputados,
consellera. Desde Ciudadanos hemos presentado trece
enmiendas a los presupuestos de la Conselleria de Servicios
Sociales y tres enmiendas han sido aceptadas, lo cual creemos
que mejorará los presupuestos y nos congratulamos. 

Quiero comentar que retiraremos tres enmiendas,
retiraremos tres enmiendas ya que quedan recogidas en las tres
enmiendas anteriores y son las enmiendas 16250, 16252 y
16265. 

En cuanto a las enmiendas que nos quedan, hemos
propuesto unas cuantas que las podríamos agrupar en tres
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bloques, un primer bloque cuyo objetivo es destinar una partida
a ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo internacional;
un segundo bloque destinado a las mejoras a la Fundación
S’Estel, y un tercer bloque dedicado a la dependencia. 

En cuanto al primer bloque tenemos dos enmiendas, la
16254 y 16255, que suman un total de 100.000 euros
destinados a reforzar las inversiones reales en ayuda
humanitaria y en cooperación al desarrollo exterior en
colaboración con los agencias internacionales acreditadas. Para
Ciudadanos es importante la implicación de todos los gobiernos
en la cooperación internacional, creemos que es un componente
fundamental de las relaciones internacionales. La cooperación
al desarrollo además de aportar soluciones a carencias y
problemas de los países en desarrollo es un medio para
fortalecer la solidaridad entre los pueblos y además elevar el
conocimiento mutuo, una cooperación internacional destinada
también a la ayuda humanitaria en territorios en conflicto, que
sabemos que ahora hay una gran crisis internacional, por lo que
es necesario y por eso decimos que sean aportaciones a
agencias internacionales acreditadas. Es cierto que vimos que
había una enmienda similar a la de Ciudadanos en algún grupo
del Govern que fue aceptada, pero bueno, la mantenemos
porque... para que le den dos vueltas y se repiensen aumentar
esta dotación. 

En cuanto al segundo bloque destinado a mejoras en la
Fundación S’Estel es una serie de cuatro enmiendas, dos de
ellas fueron aceptadas, pero nos queda la enmienda 16264, una
enmienda que no se ha aceptado por los grupos del Gobierno,
pero que a nuestro entender es importante y nos gustaría que la
consellera le diera dos vueltas y se aprobara aunque no fuera
hoy, pues que se tuviera en cuenta la propuesta. En ella
proponemos una partida para la licitación de las obras del
proyecto de un centro socio-educativo terapéutico para los
jóvenes con medidas judiciales. En el presupuesto del año
pasado se aprobó la partida para la elaboración del proyecto y
este año pedimos que se ejecute. Es una realidad la dificultad
que conlleva querer aplicar medidas y programas socio-
educativos en grupos de internos donde hay un grupo de
menores con comportamientos extremadamente conflictivos
por diversas causas, lo que hace imposible el progreso de los
demás y el progreso de estos propios jóvenes. Desde
Ciudadanos proponemos que esta infraestructura se construya
en los terrenos donde estaba proyectada la segunda fase de la
ampliación de Es Pinaret, que ahora parece ser que está en
stand bye, no se va a llevar a cabo por el traslado de las
internas a Es Fusteret y, bueno, nosotros planteamos que se
estudie hacer allí este centro. Creemos que uno de los objetivos
de la Fundación S’Estel debe ser acabar con la sobreocupación
de Es Pinaret, dotarlo de plazas suficientes para que se puedan
ejecutar de forma inmediata las sentencias judiciales, pero
sobre todo proponemos que esta ampliación pues, siga teniendo
en cuenta las necesidades reales para estas... implementación de
programas socio-educativos.

Después, comentar... bueno, pasaré de largo las enmiendas
que se nos han aprobado, del plan anual de formación que
creemos que es muy importante.

 También comentar la enmienda para la transparencia de las
listas de espera en dependencia que también se aprobó, que
esperemos que sea una realidad.

También tenemos una enmienda de 100.000 euros muy
importante en dependencia, que proponemos una partida para
realizar convenios con entidades que posean la figura de
orientadores laborales para realizar itinerarios de inserción
laboral a personas con discapacidad, reduciendo de este modo
el riesgo de estas personas a la exclusión social.

Creemos que es importante introducirlas en el mundo
laboral y por eso esta enmienda para los convenios con
entidades que posean orientadores laborales.

Un presupuesto también de 100.000 euros para mejorar las
infraestructuras del centro Joan Crespí. Es un centro que está
muy deteriorado, que ha sido muy dejado y al menos que los
servicios que se presten en el centro se realicen en espacios
adecuados.

Y por último tenemos dos enmiendas que suman un total de
800.000 euros destinados a ampliar las plazas ofertadas en
centros de día para personas con gran discapacidad y aumentar
el número de usuarios, si se pudiera, del servicio de la atención
a domicilio, que creemos que es muy importante.

Nada más, estas son las propuestas que nos quedan, a
Ciudadanos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Mixt, seguim
amb el Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Montserrat
Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia de nuevo a tothom. En este
bloque he presentado una enmienda que es la 16201, que está
viva todavía, y también defenderé ante la imposibilidad de estar
la diputada Xelo Huertas la 16209 y la 16210.

La enmienda que he presentado... en un tema que creo que
es muy importante para dar un paso en la erradicación de la
pobreza y que debería merecer toda nuestra atención. Es un
tema que se está debatiendo, no sólo en nuestra comunidad,
sino en toda Europa y... sobre la viabilidad o no de la
implantación de una renda básica universal.

Qué mejor que hacer puntera a nuestra comunidad en este
debate dedicando dinero a un estudio que sí podría representar
una diferencia capital para la ciudadanía en un ámbito
controlado como puede ser una isla como Menorca, de una
población inferior a 100.000 habitantes y de alguna manera
también ser vería cómo se intenta compensar de este modo todo
el esfuerzo que está haciendo la población menorquina por la
conservación del territorio que supone en muchas ocasiones un
handicap económico para el desarrollo en comparación con
otros territorios de nuestro archipiélago ¿no?
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Lo que propongo realmente es un paso, un primer paso que
sería en análisis de la viabilidad para implantar este sistema en
todo el archipiélago balear.

Ante la duda de la viabilidad de esta propuesta por algún
diputado, comentar que hay iniciativas similares a ésta que se
han aprobado por..., con el paraguas de la comunidad
económica tanto en Irlanda como en Islandia. 

Entonces, bueno, simplemente dejar esto sobre la mesa y
espero obtener el apoyo de la cámara para este estudio.

Posteriormente, las otras propuestas que presenta la
diputada Xelo Huertas tienen que ver con la protección y la
defensa de los derechos del menor y la otra con la mejora de
prestaciones económicas a familias e instituciones sin ánimo de
lucro, aunque la propuesta va directamente dirigida a las
familias.

Saben ustedes de la preocupación por la situación de los
menores en nuestras islas y especialmente con todo aquello que
hace referencia a la mejora de los servicios destinados a estos
y a sus familias.

Creemos que necesitan de nuestra atención y de una
revisión de sus actividades, un nuevo enfoque menos
conflictivo de las relaciones con las familias, acabar con los
miedos a acudir a los servicios sociales y finalizar con la
alarma social, así como ayudar a los técnicos en su mejora y
aprendizaje continuo.

Es por todo esto que creo fundamental que cantidades
destinadas a estudios inconcretos, a publicaciones y a
comunicaciones institucional, no nos engañemos a propaganda,
sean destinados a funciones que pueden tener resultados
medibles y a corto plazo.

Conseguir aplicaciones, metodologías, pautas y protocolos
garantistas de trabajo con los menores que comprometan a
todos los consejos insulares que sin interferir, por supuesto, en
sus competencias se vean impulsados en la dirección de la
excelencia de sus actuaciones con colectivos tan vulnerables,
básicamente familias sin recursos o menores en desamparo.

Mientras haya familias que necesiten apoyo para su
supervivencia y estén por debajo del umbral de la pobreza
pocas cosas son más importantes que posibilitar oportunidades
para ellas.

Mientras haya pobreza energética o carencias de cualquier
tipo una sociedad madura tiene que responder para dar
oportunidades.

Así pues, nuestras propuestas son claras, dediquen más
fondos a ayudar a las familias, investiguemos nuevas
alternativas para romper el círculo de pobreza y menos
comunicación institucional y estudios inconcretos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn en contra, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula al Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, bé, tal i
com vaig comentar en la comissió sobre els pressuposts a la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació hem considerat tres
temes primordials com són el de la dependència, la cooperació
a l’exterior i menors. 

I és que la Llei de dependència que s’aprovà el 2006
compleix un paper important ja que converteix en drets
subjectius de ciutadania les prestacions als dependents. La llei
lamentablement es caracteritza pel seu incompliment
sistemàtic, d’un costat, el Govern central i de l’altre, les
comunitats autònomes que es veuen obligades a sufragar més
del 50% del seu finançament més part del que establia la norma
al seu origen, cosa que provoca desigualtats entre les diferents
comunitats autònomes a l’hora de fer i implementar recursos,
sobretot les que estan infrafinançades com la nostra. D’aquesta
manera no tindran els mateixos recursos tots els dependents del
país i la seva atenció dependrà de la comunitat autònoma on
resideixin.

A la nostra comunitat i segons les últimes dades de què
disposa l’observatori per la dependència suportam el 76% del
finançament de la dependència, valorem la sensibilitat
demostrada per la consellera de Serveis Socials. És evident que
estan augmentant els recursos assistencials a la nostra
comunitat, però aquests encara són insuficients.

En l’atenció a la dependència no només és important tenir
cura, sinó també acompanyar. Som molt conscients de les
limitacions, però hem d’instar a dues coses la consellera.
Primer, és essencial, cabdal per a Podem, incloure en les ràtios
de personal no només la gent que fa les cures bàsiques, sinó
també l’acompanyament actiu, tan important en qüestions en
aquestes situacions. Segon, demanam a la conselleria i a tots els
seus organismes la major diligència en la supervisió i el control
de les ràtios de personal per part de les empreses. És per això
que hem negociat l’augment d’1 milió per a la dependència i
hem votat a favor d’esmenes que fan referència a la dotació per
a la transparència de les llistes d’espera, de les prestacions per
dependència i també, una altra esmena per a la licitació del
projecte arquitectònic per a persones dependents de Maó.

Quant a la cooperació, també donem molta importància a la
cooperació al desenvolupament i aprofitem que tenim la
consellera per traslladar-li la importància del destí d’aquest
pressupost. En analitzar la situació en què es troba la
Mediterrània seria convenient que les ajudes exteriors fossin
orientades a països de la Mediterrània que estan assumint
l’impacte del països en conflicte. És per això que vàrem votar
a favor d’esmenes... de les esmenes de MÉS per Mallorca a
més de la que fa referència... d’aquelles que fan referència a les
subvencions d’entitats de serveis socials.
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El tema de la nova llei de menors, parlant també d’aquest
altre tema que ens interessa molt, aquesta nova llei del menor
posa de rellevància la necessitat d’un pacte per la infància i la
importància d’una atenció adequada cap al menor amb mesures
judicials. Per això vàrem votar a favor de l’esmena de
Ciudadanos, per realitzar un pla formatiu anual adequat per al
personal que treballa amb aquests joves. I encara que
considerem que s’hauria d’evitar o fer d’una altra manera i
generar altres tipus de dinàmiques en els centres de menors,
amb mesures judicials, també vàrem acceptar l’esmena de
Ciudadanos relativa a millorar les mesures de seguretat dels
centres. 

Ara, sobre un repte molt important per a Podem, agraïm el
téntol del decret d’escoles, perquè volem que la conselleria
s’assegui amb el sector i amb nosaltres, com ens crida l’atenció
el major expert en estat de benestar, el qual ens diu que de 0-3
anys és on les desigualtats socials deixen la petjada més gran
per a la resta de la vida. La interpel·lem per sortir amb una
proposta de futur de tots i totes.

I per acabar, dir que confiem que un altre any el pressupost
per a la Conselleria de Serveis Socials ajudi a pal·liar les
polítiques estatals, recuperi els serveis abandonats en la
legislatura anterior i abordi els nous reptes sobre les
desigualtats socials i l’envelliment poblacional.

Gràcies, Sra. Consellera, és molta la feina pendent que
varen deixar en el govern anterior els del Partit Popular i és
molta la feina que dóna el Partit Popular amb l’empobriment de
tota la nostra societat. Ser unes illes dignes és avui un poc més
a prop.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No es preocupin, que ja no em tornaran a veure aquí dalt, és
la darrera. Amb la retirada de l’única esmena que hi havia a la
totalitat de la secció 17, Serveis Socials i Cooperació, que era
l’esmena del Grup Parlamentari Popular, jo entenc que la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació es converteix en la
conselleria o el departament del Govern menys qüestionat o
qüestionable, almanco per l’oposició, i això diu molt de la
gestió de la Sra. Santiago i del seu equip al capdavant d’aquesta
responsabilitat. 

Per tant, jo sí que li don les gràcies, Sra. Fernández, també
li dic, si no, no seria jo, perquè si no l’hagués retirada li hauria
dit que era un error, com ho va ser que no hi hagués Conselleria
de Serveis Socials els primers anys de la primera temporada de
la passada legislatura, quan encara estàvem tocant fons en la
crisi econòmica i on les dades de pobresa eren bastant
preocupants, com ho segueixen sent ara encara que s’hagin
reduïdes.

Quan els deia, els ho he dit avui de matí i els ho vaig dir
ahir matí i horabaixa, que aquest és un govern que aposta per
les prioritats socials, això té una plasmació concreta i és el
pressupost d’Educació i és el pressupost de Salut, però també
és, tot i que molt més discret, 190 milions d’euros, el
pressupost de Serveis Socials. 

Des de MÉS per Mallorca creim fermament que els serveis
socials han de ser el tercer pilar de l’estat del benestar,
malauradament en el conjunt d’una Europa i una Espanya
hegemonitzada per les dretes, aquest estat del benestar és cada
vegada més un estat del malestar que fa passes enrera i tot i
així, i a pesar d’aquest context advers, miram de fer passes
endavant.

La primera de les prioritats de la Conselleria d’Afers
Socials en aquest pressupost, i es veu damunt el pressupost, és
la lluita contra la pobresa. I això inclou la renda social, amb
l’ampliació del perfil de beneficiaris que ja es va anunciar en el
debat de política general, cada any s’ha anat ampliant el perfil
de beneficiaris i es tanca aquest any amb 5.300 famílies
beneficiàries, crec que això és una dada important, no és el
mateix més de 5.300 persones o famílies sense cap mena de
recurs, que amb aquesta renda social de la qual crec que totes
i tots hauríem d’estar orgullosos i molt especialment
evidentment aquest govern que l’ha impulsada; hi ha també el
manteniment de la renda mínima d’inserció, hi ha el fons
d’emergències. El Sr. Camps parlava avui de matí de la cua
dels Caputxins, però no ha parlat d’allò que és objectiu i és la
millora, tot i la preocupació, ja ho dic perquè això no és per fer
cap mena de triomfalisme, de la millora indiscutible dels
indicadors de pobresa i exclusió, que en tot cas també ens diuen
que queda molta feina a fer. El manteniment de la targeta
bàsica, etc.

Un altre eix polític i pressupostari d’aquesta conselleria és
la dependència, l’atenció a la dependència, la seva reactivació
i els nous programes per a persones dependents, no faré aquí el
relat de tots els centres de dia i de les obres que ja s’han iniciat
de residències que estan fetes i compromeses per a 2018,
algunes fins i tot de les esmenes de l’oposició, ja vostès saben
que les que no estan en converses, moltes d’elles estan
iniciades. I jo sincerament en tot allò que respecta la
dependència, m’agradaria també marcar la diferència respecte
d’un dret que nosaltres cream a través d’una llei aprovada en
aquest parlament, que és la renda social i que nosaltres fins i tot
en el cas que no arribés el pressupost, perquè justament ens
trobéssim en una situació de què no basta el pressupost que
posam per exemple per a 2018 per a la renda social, tenim molt
clar que això és un dret que hem reconegut per llei i que es
pagarà i treurem els doblers d’allà on no n’hi hagi, i la diferent
actitud per part del Govern de l’Estat de cara a la Llei de
dependència, que és una llei estatal, però que és una llei estatal
però que es carrega sobre les esquenes de les comunitats i una
comunitat com la nostra, que és de les que més via ha fet a fer
els deures d’ençà de 2015 que vàrem arribar al poder, ha
d’assumir molt més del que hauria d’assumir amb aquesta
qüestió, perquè nosaltres sí que ens creim aquesta llei, encara
que no sigui una llei que haguem fet nosaltres. Si aquesta fos
l’actitud per part de l’Estat, segurament tota aquesta evolució
positiva en termes d’infraestructures sociosanitàries i d’atenció
a la dependència, el ritme de cobertura de les necessitats reals
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que hi ha, independentment de la llei, crec que seria molt més
factible.

A tot això, jo crec que a més cal sumar la concertació amb
les entitats del tercer sector i a més les subvencions hi són, però
es tendeix a la concertació ..., a la concertació, com sempre,
s’havia demanat per part de les entitats socials del tercer sector,
i aquesta concertació inclou des de l’atenció primerenca, els
centres de recuperació de salut mental, habitatges per a salut
mental, etc. Ja he dit que la meva intervenció no tenia voluntat
de fer catàleg, perquè entre altres coses no em basten els deu
minuts de tot allò que fa la conselleria.

Hi ha el tema dels menors amb mesures judicials, la Sra.
Sureda hi ha fet esment. Sap que en el pressupost de 2018 hi ha
previst finalitzar les obres de primera fase d’Es Pinaret i que a
partir de 2016 s’ha incrementat considerablement el personal,
les plantilles de la Fundació S’Estel. I un llarg etcètera, que jo
crec que, com els deia, no tenc temps a relatar, però que fan
que d’alguna manera es reconegui també amb aquesta retirada
de l’esmena a la totalitat, que s’està fent molta feina des
d’aquesta conselleria i des d’aquest departament.

S’ha parlat també molt avui matí, ja que parlam de
pressuposts, d’IRPF, quan parlaven de pujar impostos, baixar
impostos, reformes fiscals. I resulta que aquí quan posam la
creueta a la nostra declaració de la renda molta gent marca la
casella de finalitats socials, supòs que molts i moltes de vostès
ho fan, resulta que amb això que fan els contribuents d’aquestes
illes són 7 milions d’euros i resulta que només ens deixen
gestionar 3 milions d’euros. Esperam des del nostre grup
parlamentari que amb aquest tema i amb aquesta reivindicació,
que també és una reivindicació de les entitats del tercer sector,
tot l’arc parlamentari vagi darrere del Govern de les Illes
Balears, perquè 4 milions d’euros són molts de milions d’euros
per a una conselleria, que ja dic, amb l’aspiració de ser el tercer
pilar de l’estat del benestar a la nostra terra, encara necessita
més recursos.

I finalment dir que tot això s’ha fet sense oblidar els països
empobrits, amb un increment important del pressupost de
cooperació, que és dels que més pugen a la conselleria,
pràcticament un 10%. De la mateixa manera que no ens
oblidem, mitjançant el manteniment del conveni amb la Creu
Roja, de l’acollida de persones refugiades, que podrien ser
moltes més -al final acabarem l’any amb unes 140 persones- si
el Govern d’Espanya complís amb els seus compromisos, tal i
com ha reclamat també el Govern de les Illes Balears i la
societat civil de les nostres illes, que ha sortit en reiterades
ocasions al carrer. La paradoxa és que a dia d’avui i de la mà
de la Sra. Maria Salom, delegada del Govern, en aquests
moments a les nostres illes s’està deportant molta més gent,
s’està enviant molta més gent a centres d’internament a la
península, que són a la pràctica presons per a immigrants,
senzillament pel seu color de pell, per la seva situació
administrativa, més persones que les que el Govern d’Espanya
s’havia compromès que podíem acollir. Nosaltres volem
acollir, aquest govern vol acollir i ho ha manifestat així el
Govern i altres institucions de les nostres illes. La nostra
voluntat d’atendre aquesta problemàtica social de primer ordre
i no rebem la mateixa resposta, novament, per part del Govern
de l’Estat.

Sobre les esmenes concretes no hi abundaré gaire,
començaré per la darrera, la Sra. Seijas tal vegada era... no sé
si és perquè no era ella a la reunió, hi havia la Sra. Xelo
Huertas, però a la darrera reunió que vàrem tenir dels grups
parlamentaris en la xarxa Renda Bàsica justament ja es va
concretar el tema de l’estudi, que el començarà a fer aviat el
Consell Econòmic i Social, per tant, ja és innecessari això que
es planteja i fins i tot a la reunió se’ns va presentar un guió de
tot el que hauria de contemplar aquest estudi. Una altra qüestió,
això ja és opinió personal, és la viabilitat d’aplicar una renda
ciutadana universal a un àmbit amb una fiscalitat tan limitada
i un marge de maniobra, ja que avui matí parlàvem de marges,
tan limitats, com és el d’una comunitat, perquè qualsevol
experiència en el món sobre renda ciutadana universal allò que
la fa possible sempre és una reforma fiscal en la que clarament
paguin més els que més tenen, i això en aquest estat, de
moment, no és així. 

Sobre les esmenes del Partit Popular, informar-los que ahir
ja, com que tot ho carregaven a la Conselleria de Cultura i
s’han gastat tres vegades el pressupost de Cultura, crec que ahir
horabaixa devers les 19.00 ja s’havien gastat tot el doblers. Per
tant, ja amb les esmenes ara quan arriben serveis socials ja
s’han gastat el doblers, per tant, cauen la major part de les
seves esmenes pel seu propi pes. 

Sí vull dir que plantejaríem una transacció a les esmenes
15442 i 15443 d’El Pi en el sentit que allò que plantegen, que
és respectivament el començament de les obres de la residència
de dia de Porreres i la finalització de les obres de la segona
planta del centre de dia d’Artà, siguin esmenes d’afectació i
que no tenguin partida concreta, perquè en tot cas haurien
d’anar al Consorci Sociosanitari, i que apareguin dins la
memòria en els seus termes, dins la memòria del pressupost del
Consorci Sociosanitari. 

Res més a afegir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Pep Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per part del nostre grup
jo don el debat per substanciat amb el debat que vàrem tenir en
comissió, de fet gran part de la meva intervenció, com vostès
recordaran, es va referir a l’esmena de 14 milions que havia
presentat el Partit Popular. Bé, estic content de veure que
aquesta confiança que jo demanava cap al Govern s’ha pogut
materialitzar, vostè ho ha explicat. Per tant, dintre de l’estret
marge d’intervenció que jo hagi pogut tenir a reforçar aquesta
confiança i que per tant aquesta esmena parcial s’hagi retirat i
per extensió l’esmena a la totalitat, doncs, la veritat és que em
don per molt satisfet i li agraesc la flexibilitat, Sra. Fernández.

En consonància amb el que he dit, que don el debat per
substanciat, he de dir que el nostre vot no variarà respecte del
que vàrem tenir en comissió, excepte en alguns casos, en
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primer lloc, aquestes transaccions que acaba de proposar el Sr.
Abril si són acceptades per El Pi hi donaríem suport i també
respecte d’una esmena de la Sra. Seijas, que jo vaig tenir també
un debat amb ella en comissió on vaig posar en dubte la
viabilitat final del que ella planteja en l’esmena 16201, jo li
vaig demanar uns quants exemples, avui me’ls ha posat i, per
tant, ens abstendrem en aquesta esmena.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tots i a totes. Aquesta
calma chicha que vivim en aquest debat és un símptoma no
únicament del consens que hi ha polític respecte de la gestió de
la conselleria sinó també d’un consens que crec que és més
profund de fer feina tots junts per una causa comuna, que és
l’eradicació de la pobresa d’aquesta comunitat autònoma. Ja
sabem que això és una utopia molt llarga i molt difícil, però
estam en això.

(Alguns aplaudiments)

També és un símptoma molt clar, al meu entendre, que les
dades de la pobresa que tenim del darrer estudi que fa l’EAPN,
que és l’estudi més de referència d’Espanya i Europa, ens
mostra clarament i d’una forma fins i tot jo diria sorprenent que
de l’any 2015 a l’any 2016 aquesta comunitat autònoma ha
baixat l’índex de risc de pobresa com la que més ha fet de tot
Espanya, ha baixat 7 punts, que és una cosa realment increïble.
Per adonar-nos i prendre consciència del que significa això
basta dir que Canàries està... hi ha un 44,6% de la població
canària que està en risc de pobresa, nosaltres estam en el
19,1%. Balears ja està dins el grup que està per sota del 20% de
risc de pobresa i fixau-vos una cosa, només estam a 3 punts del
que està el País Basc. Sempre deim a Espanya, el País Basc per
a nosaltres... el País Basc i Navarra és sempre com el nord
d’Europa d’Espanya i sempre deim, idò, nosaltres estam només
3 punts per sobre. I fixau-vos en una altra dada de 2016,
Finlàndia, Dinamarca i Holanda estan en el 6,7,  6,8, 16,7,
16,8%, també només 3 punts per sota. Per tant, no és cap utopia
que nosaltres vulguem anar cap a aquests índex de pobresa que
en certa manera són estructurals al sistema capitalista europeu
de benestar social fort com són els països nòrdics. 

Crec que és important que el debat que facem aquí també se
situï en el context del que és Espanya i del que és Europa, per
tant, és clar que les polítiques econòmiques que fa aquest
govern i les polítiques socials no diria que evidentment són les
causes d’aquesta baixada tan important de l’índex del risc de
pobresa, però si que contribueixen d’una manera molt
important que la pobresa sigui més gestionable del que ho era
fa uns anys. 

Per tant, al meu entendre totes les polítiques que fa la
conselleria i les polítiques que fan altres conselleries que van
a enfortir un sistema de benestar social, evidentment torn a dir

de factura nòrdica, no és una cosa descabellada. A vegades la
gent pensa, no, tot això d’anar a un sistema de benestar social
com els països nòrdics és una cabòria, això és impossible, el
que hem de fer és potenciar més la iniciativa privada, la
iniciativa individual, la iniciativa que cada un tengui més
capacitats per poder sobreviure dins un món globalitzat i
altament competitiu. Nosaltres no creim en aquest model. Sé
que aquest és el model de la dreta espanyola i la dreta europea,
però nosaltres seguim creient en un model d’esquerres que
significa consolidar un sistema de benestar. 

Per tant, totes les polítiques educatives, sanitàries, de treball
i les polítiques evidentment de serveis socials van dirigides a
transformar el sistema de benestar social en un sistema sòlid
que no tenim i que, evidentment, sabem perfectament que no
tenim, basta parlar d’Es Pinaret o basta parlar de les llistes
d’espera de residències de gent gran. Sabem perfectament que
no estam amb aquest sistema encara, però sí que sabem que hi
podem... que ens podem apropar. De fet, no seria gens
descabellat que d’aquí dos o tres anys els nostres índexs de risc
de pobresa estiguin els més baixos d’Europa, i això és una cosa
que diuen ja els observadors internacionals que el nostre nivell
d’atur se situarà possiblement al voltant del 8% l’any 2019-
2020 i els índexs de risc de pobresa se situaran al voltant del
12%.

Per tant, dins d’aquesta perspectiva que fa la conselleria jo
crec que fa les polítiques correctament, de fet avui s’ha
evidenciat aquí que les esmenes que es presenten des dels grups
de l’oposició són esmenes que són fonamentalment de matisos
amb el sistema de gestió, i evidentment de recursos, hi ha
algunes esmenes que significa posar més recursos, però també
és veritat que no hem d’oblidar que la Conselleria de Serveis
Socials ha pujat a 190 milions d’euros aquest any 2018, són 11
milions d’euros més, una pujada d’un 6,2%. Per tant, dins del
que és la capacitat de pujada del nostre govern, que tots sabem
que està molt limitat i les (...) dèficit pel deute i pel mal
finançament, és una bona notícia i és un bon creixement. El
Govern en la seva totalitat està dedicant pràcticament 2.800
milions d’euros al sistema de benestar social de Balears. 

Per tant, en fi, jo ara no comentaré cada una de les esmenes
que s’han presentades perquè ja hi ha hagut altres companys
que ho han fet en la mateixa línia, únicament diré algunes coses
d’algunes d’elles. Una és el tema de la renda bàsica universal
que tenim un grup de consellers que..., perdonau, de diputats i
diputades que hi feim feina, no és per fer una aplicació puntual
dins el nostre territori perquè això és una cosa altament
complicada i a més d’uns costos molt elevats. El que sí feim és
no quedar fora d’aquesta reflexió i per tant, encomanarem al
Consell Econòmic i Social un estudi respecte a quina és la
situació d’aplicabilitat d’una experiència puntual i controlada
de la renda bàsica.

Respecte d’algunes esmenes del Partit Popular, jo diria que
algunes van una mica a marcar diferències respecte del sistema
de gestió que té la conselleria, que nosaltres estam d’acord,
com és el tema de la transferència de la renda social garantida
als consells, que nosaltres no ho veim o com la centralització
de la gestió dels centres de dia. Per tant, en aquest sentit
nosaltres donam suport a aquesta tendència a la
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descentralització perquè creim que és més eficient i té més bons
resultats. 

Algunes inversions tant als programes Proper o als
programes de... de Joan Crespí, bé, idò tal vegada si tenguéssim
més recursos i si tenguéssim més capacitat idò no estaria
malament, però crec que són suficients i en general, les
prioritats que du la conselleria són correctes, són eficients i
tenen uns bons resultats.

Respecte de les altres esmenes dels altres grups, a les
esmenes d’El Pi, evidentment una altra vegada nosaltres creim
que són bones esmenes. Crec que en general tots els grups
presenten bones esmenes, en positiu, que són desitjables. El
que passa és que és veritat que després hi ha la gestió concreta
de cada dia que els fan més o manco viables. En aquest sentit
estaria d’acord amb la proposta que fa el Grup MÉS per
Mallorca de transaccionar aquestes dues esmenes amb El Pi,
que són per aquestes obres en residències i centres de dia.

I respecte de les... a algunes, com he dit ara, algunes
esmenes de Ciutadans també tenen bona intenció, són positives,
però algunes estan fora de, diguem..., d’enquadrament, per
exemple, tot el tema de la millora de la gestió d’ampliació de
places per a discapacitats és una competència del Consell de
Mallorca o com per exemple el tema dels dinamitzadors per a
la inserció laboral és més un tema del SOIB. En fi, crec que...
per totes aquestes raons nosaltres no donarem suport a les
esmenes que planteja el grup de l’oposició, perquè pensam que,
a més, amb l’esperit que hi ha i amb la voluntat que hi ha
d’integrar i de fer les coses millors, idò estic completament
segur que la consellera a la mínima oportunitat de satisfer les
seves demandes si són correctes, ho farà. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garau. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, decirle al Sr.
Abril que la verdad es que muchos consejeros se lo ponen fácil
a la Sra. Santiago para que la consideremos la menos mala.

Dicho esto, evidentemente no retiramos la enmienda a la
totalidad por eso. Creo que ya lo he explicado, no tenemos
ningún problema en reconocer, y así lo hemos dicho en varias
ocasiones, que consideramos que el presupuesto global de la
conselleria es aceptable y que evidentemente lo que tenemos
son una serie de discrepancias respecto a la gestión y a algunas
cosas que priorizaríamos o en las que creemos que se deberían
hacer más incidencia.

Ya que no se ha podido resistir, le diré que puede que fuese
un error no poder en marcha la conselleria de servicios sociales
al inicio de legislatura, evidentemente la situación que nos

encontramos hacía difícil tomar determinadas decisiones que a
lo mejor ahora las tomaríamos diferentes. Lo que sí fue un error
desde luego es, por ejemplo, bajar el presupuesto de la
Conselleria de Servicios Sociales en el año 2010 cuando
estábamos en plena crisis económica con el Partido Popular,
con y sin conselleria, nunca bajó el presupuesto de servicios
sociales, sino todo lo contrario, aumentó.

Respecto a la reflexión que ha hecho de dependencia, Sra.
Santiago, tengo aquí sus declaraciones en el debate de
presupuestos en el que reconocía que su conselleria... estaba
satisfecha porque era la que menos bajaba, pero evidentemente
bajaba. Respecto a la reflexión que ha hecho en la dependencia,
desde luego creo que lo que debemos tener muy claro es que no
podemos aprobar nunca más una ley tan ambiciosa y más en
una materia tan sensible como la Ley de dependencia que se
aprobó en el 2006 con un gobierno del Partido Socialista sin
tener un presupuesto. La Ley de dependencia y todos los
problemas que ha acarreado la Ley de dependencia se deben en
su mayor parte porque se aprobó una ley sin tener un
presupuesto para ello.

Respecto a la convocatoria del IRPF ya lo..., creo que ya
tuvimos ocasión de repetirlo, tendrán al lado al Partido Popular
evidentemente para reclamar lo que Baleares se merece, lo que
Baleares recaude, pero evidentemente hacerlo con sentido
común y sin perjudicar determinados servicios que también se
están dando, no lo olvidemos, a las personas aunque sean otras
comunidades autónomas.

Las enmiendas, lo que me ha quedado claro es que en la
próxima legislatura cuando estén en la oposición, que estoy
convencida de que estarán, no presentaran este tipo de bajas.
Entonces, pues bueno ya... les podremos aprobar todas las
enmiendas porque sus bajas serán completamente razonables.

Y, Sr. Abril, de verdad, si ustedes consideran que hay
alguna enmienda nuestra de alta que consideran viable y por la
que ustedes están interesados no tenemos ningún problema en
poder transaccionarla. 

De hecho, hemos transaccionado una de ellas que al final se
pudo aprobar para crear una convocatoria de ayudas a
proyectos de innovación social y podemos hacer lo mismo con
otras, o sea que si ustedes están de acuerdo en transaccionar
alguna más porque la consideran atractiva, pues evidentemente
nosotros estaremos encantados de poder consensuarla.

Respecto al portavoz de MÉS per Menorca, no se trata tanto
de una cuestión de confianza, creo que tuvimos este debate en
la comisión. Yo le dije que evidentemente creemos que el
presupuesto se debe reflejar con totales garantías, en ese
momento esos 14 millones de los que hablábamos no estaban
reflejados en el presupuesto, las palabras por mucha confianza
que se tenga se las puede llevar el viento, pero evidentemente
el papel y más en la administración lo aguanta todo, y hoy
tenemos este papel que sí que nos lo confirma y por eso pues
hemos retirado la enmienda.

Al portavoz del Partido Socialista, la verdad es que ha
hecho un debate muy amplio que podríamos... que daría desde
luego para hacer un debate exclusivo sobre todo lo que ha
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plateado. Sí que le haría una puntualización porque
evidentemente nos alegramos y creo que todos, con prudencia,
nos podemos alegrar de la bajada de estos índices de pobreza
en las Islas Baleares, pero hay que tener en cuenta también que
las políticas del Partido Popular algo tendrán que ver y les voy
a decir exactamente por qué.

El informe, el último informe que se presentó en este año
2017 de EAPN se basa en la última encuesta de condiciones de
vida que hace referencia al año 2016 y si ustedes leen la
encuesta de condiciones de vida del año 2016 verán que los
datos económicos que se recogen para hacerla son los del año
2015. Es decir, algo habrá tenido que ver también el Partido
Popular.

Y por último, como ya decía, debemos ser prudentes con
esta bajada de los índices de pobreza porque todavía
evidentemente son muchas personas las que están en riesgo de
exclusión social, a las que no han llegado la recuperación
económica y en este sentido volvemos a pedir, se traspase o no
la renta social garantizada a los consejos, pero volvemos a
pedir que se pueda revisar la Ley de renta social garantizada
para hacerla lo más efectiva posible. No nos vale el argumento
de que solamente lleva dos años y que hay que darle tiempo
porque, por ejemplo, la ley de la ecotasa ustedes la han
modificado cuando ni siquiera lleva un año. Creemos que si la
renta social garantizada no está cumpliendo los objetivos
porque con la cantidad de necesidades que hay todavía no está
llegando a las personas y la renta mínima de inserción todavía
tiene muchos demandantes y de hecho cada vez más, pues
consideramos que... simplemente lo que pedimos es que se
pueda revisar.

Y por último ya, respecto... es un tema que me toca, no
pedimos la centralización de los centros de día, solamente lo
pedimos en el caso de Palma, del municipio de Palma que es
totalmente diferente al resto de municipios. Es un caso
totalmente singular como ya he explicado. No es una
centralización de todos los centros de día, sino evidentemente
es evitar una carga al Ayuntamiento de Palma y en este caso,
que yo he sido regidora, que ya lo solicité en su momento y
cuando llegamos al Govern así recuperamos la gestión de los
centros de día y lo que pido es que ustedes hagan lo mismo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, faré la intervenció des de l’escó.
Senyores i senyors diputats, vull agrair les transaccions que ens
han ofert tant de l’esmena 15542 com de la 15543, les
acceptarem, crec que el fet que estigui dins la memòria del

consorci ja demostra l’interès que es volen tirar endavant
aquestes obres i crec que és important i per això ja ens va bé.

Estam contents que de les quatre esmenes que hem
presentat, tres, maldament siguin transaccionades, s’hagin
acceptat i esperem que s’estudiï i que s’arribi a un acord amb
Es Castell per trobar un lloc adient per fer un geriàtric en
aquella zona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Únicamente decir que nuestro voto será
el mismo que en comisión, que el expresado en comisión y
nada más, únicamente recordar a la consellera que se plantee
las enmiendas 16254 i 255 acerca del centro terapéutico de
menores.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. En torn de contrarèplica pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo simplement vull dir en nom del meu grup parlamentari
que si hi ha... que la Llei de dependència per a mi no és que
sigui ambiciosa, sinó que és justa i reconeix un dret, llavors qui
l’aplica se la creu o no se la creu. Hi ha una llei que sobretot és
per defensar un dret subjectiu, si incompleix Madrid malament,
si s’incompleix aquí malament també.

Aquí fins i tot sense ser la nostra obligació, crec que les
comparacions... i per això parlam de reactivació de la
dependència d’aquesta legislatura, a la passada són evidents, no
hi entraré i també sin acritud, Sra. Fernández, vostè també per
a mi és la diputada menos mala de la bancada popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, president, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Havent acabat el debat núm. 7 i havent anunciat el
president que es produirien les votacions del debat precedents
a les 15.15, hem de suspendre la sessió fins a les 15.15 hores.

Moltes gràcies.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


