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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Reprenem la
sessió. Silenci, per favor. Comencin a ocupar els seus escons. 

Passam al debat número5, de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques amb les seccions i entitats afins. 

A. Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular.
Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,
13927; secció 06, Oficina de prevenció i lluita contra la
corrupció de les Illes Balears, 13995; secció 34, Deute públic,
13956; secció 35, Fons de contingència, 13957; secció 37, Fons
d’impuls del turisme sostenible, 13958; secció 50, Agència
Tributària de les Illes Balears, 13959; secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública, 13960; S10, Gestió d’Emergències de
les Illes Balears, 13961.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, al
programa 141A, Direcció i serveis generals d’Hisenda i
Administracions Públiques, 14267; al programa 222B,
Activitats classificades i espectacles, 14258; al programa 222C,
Actuació de policies, 14259, 14260, 14256, 14257 i 14261; al
programa 223A, Emergències, 14262, 14269 i 14270; al
programa 912B, Suport financer a ajuntaments i altres ens
locals, 14263 i 14264; Secció 32, Ens territorials, al programa
912A, Suport financer als consells insulars, 14265, 14268,
14271, 14272, 14273 i 14274. Secció 35, Fons de contingència,
al programa 811A, Fons de contingència, 14266.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, al programa 223A, Emergències,
13755.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques, al programa 222C,
Actuació de policies, 14426; al programa 223A, Emergències,
14421 i 14422; al programa 912B, Suport financer a
ajuntaments i altres ens locals, 14425; Secció 37, Fons
d’impuls del turisme sostenible, al programa 541B, ITS
projectes de recerca, 14479; al programa 751D, ITS projectes
turístics, 14478; Secció 78, Escola Balear d’Administració
Pública, al programa 121G, Formació i selecció del personal,
14480.

Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas.
Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,
al programa 223A, Emergències, 14376.

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Els he de reconèixer que ahir em vaig anar d’aquest parlament
amb una certa preocupació, una certa sensació agredolça, i ho
he de dir, segurament no vaig estar massa afortunat quan vaig
dir allò de “la Gestapo del Sr. Negueruela”, i per açò em va
saber molt de greu que el Sr. Castells s’hagués ofès tant,

s’hagués acalorat tant, i no m’agradaria que per culpa meva
aquest vespre hagués tengut problemes de son; però, miri, Sr.
Castells, jo només li donaré un consell, consell per evitar-li
aquestes sufocacions que li agafen, quan em senti dir alguna
cosa que vostè consideri inapropiada s’ha d’imaginar que no
som Antoni Camps, que som Valtònyc, per exemple,...

(Remor de veus)

..., sí, sí, sí,  que, a més, el que dic ho dic rapejant, i veurà, i
veurà, com fins i tot li farà gràcia i fins i tot m’aplaudirà. Provi-
ho, Sr. Castells, provi-ho.

Dit açò, començarem a debatre la secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques. Ho hem dit en altres
ocasions, mai amb tants de doblers no s’havia aconseguit tan
poc. El Govern en aquesta legislatura, en el seu conjunt, ja ho
vam dir ahir, haurà gestionat 4.116 milions d’euros més que en
el total de l’anterior legislatura; aquest fet, Sra. Cladera li ha
permès tancar els diferents exercicis complint amb els objectius
de dèficit, complint amb la regla de despesa i reduint el període
mitjà de pagament a proveïdors. Això és així, són dades, però
és que res més faltaria que no ho haguessin aconseguit tenint
aquests 4.116 milions d’euros més, res més faltaria que amb
xifres record de recaptació d’imposts no haguessin reduït el
dèficit o no paguessin d’hora als proveïdors. 

Però de la mateixa manera que diem açò també s’ha de
reconèixer que el Govern ha fracassat en l’objectiu de reducció
del deute, un deute que és el nostre principal desequilibri i que
és un dels més alts d’Espanya. Per tant, no només no s’han
aprofitat aquests anys de pressuposts històrics per reduir
l’endeutament sinó que aquest s’haurà incrementant, quan
passem pertot, en més de 800 milions d’euros. I açò, Sra.
Cladera, ho hem de posar en el debe de la seva gestió.

Una altra qüestió que tampoc no ha pogut resoldre aquest
govern en aquests darrers quatre anys és el que fa referència a
les bestretes dels consells insulars. El Parlament va aprovar que
abans de final d’any hi havia d’haver un acord entre Govern i
consells insulars en la liquidació de les bestretes i amb el
calendari de pagament. Sra. Cladera, li queden 13 dies per
acabar l’any i l’únic que sabem o el darrer que sabem és que el
Consell de Menorca ja li ha posat un contenciós contra el
Govern, precisament per oposar-se a la resolució que vostè li
va enviar per tercera vegada al consell insular, on li demanen
la devolució de 8 milions d’euros. Aquest és l’exemple de
diàleg i de consens del qual fa gala el Govern, un contenciós
contra el Govern des del Consell Insular de Menorca. Mando
y ordeno, i si no t’agrada ves als tribunals.

El pitjor és que la consellera Cladera reclama aquests 8
milions d’euros, en contra del que va aprovar aquest parlament.
Sra. Cladera, és que vostès no fan cas del Parlament, i havia de
ser el centre de l’activitat política, i el que aquí s’aprova... tots
recordam la reprovació del Sr. Juli Fuster, també de principi de
legislatura, encara és allà com a director de l’ib-salut, en fi.

Tampoc no s’ha volgut trobar una solució definitiva a les
liquidacions de les bestretes. Ahir hi havia una gran oportunitat
amb l’esmena de MÉS que precisament reproduïda exactament
el que sempre hem defensat des del Partit Popular, però el PSIB
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s’hi va oposar; un nou menyspreu dels socialistes, sobretot a
Menorca en aquest cas. 

Ahir la Sra. Maria José Camps, el Sr. Damià Borràs i la Sra.
Elena Baquero, diputats socialistes de Menorca, van preferir
acotar el cap davant de la Sra. Armengol abans de defensar una
proposta a favor de Menorca, aquesta és la realitat. I ho van fer
amb les bestretes i també ho van fer amb la proposta que el
Govern ajudi el Consell de Menorca a pagar les
indemnitzacions de Cesgarden i Princesa Son Bou, també s’hi
van oposar. Però, bé, avui encara tenen l’oportunitat de votar
les esmenes que hem presentat a fi de dedicar una partida a la
devolució de les bestretes i una altra per dedicar també una
partida a ajudar el Consell de Menorca a pagar les
indemnitzacions de Cesgarden, tenen una segona oportunitat de
quedar bé amb Menorca, ja veurem què passa.

Per cert, si a MÉS per Menorca l’esmena de les bestretes
que hem presentat no li agrada així com està escrita, estam
oberts a negociar una transacció, la que vostès ens plantegin,
estam oberts a negociar una transacció, segur que ens posarem
d’acord. 

Sra. Cladera, li faig una pregunta, si abans de dia 31 de
desembre hi ha d’haver les liquidacions de les bestretes fetes i
el calendari de pagaments acordat, de quina partida s’agafarà
el que s’hagi de pagar als consells insulars? Jo no l’he trobada
en els pressuposts; em podria donar el nombre exacte de la
partida? 

Una qüestió que també ens sembla important destacar és el
fracàs del Govern en la gestió d’emergències. És cert que el
pressupost d’Emergències en aquesta legislatura haurà
augmentat un 24%, però és que el pressupost en el seu conjunt,
en global, ha augmentat un 35%, no s’ha prioritzat tampoc
aquesta partida.

Miri, Sra. Cladera, el que ens haurà costat econòmicament
recuperar la normalitat en el Llevant de Mallorca tal vegada
seria molt manco si hagués tengut vostè un servei
d’emergències més... que hagués acudit més prest o hagués
estat millor coordinat; segurament s’haguessin pogut
minimitzar aquestes conseqüències. Fem, per tant, una esmena
per millorar el Servei d’Emergències d’uns 940.000 euros i fem
les baixes a l’Oficina Anticorrupció. Avui hem sabut que ja
tenim una bústia per posar les queixes, després d’un any avui
ha posat una bústia perquè els ciutadans puguin posar les seves
queixes i pugui així començar a investigar, no està malament
per al primer any de vida d’aquesta Oficina Anticorrupció. En
qualsevol cas, creiem que els doblers estaran més ben invertits
en reforçar el Servei d’Emergències que en una oficina
anticorrupció convertida en un cartell penjat a la porta i que
després d’un any encara no coneixem res de les seves activitats.

Una altra esmena que ens agradaria també comentar és la
que incorpora 1 milió d’euros a l’Agència Tributària amb
l’objectiu de fer un pla antifrau de ver. Segurament la Sra.
Truyols estarà encantada que s’aprovi aquesta esmena. Però
encara recordam el ridícul que va fer vostè, Sra. Cladera, quan
a principi de legislatura va anunciar un gran pla antifrau i va
dir: “en un any recaptarem 10 milions més d’euros en un any”,
a resultes d’aquest pla antifrau. Resultat d’aquest pla antifrau,
va recaptar 3 milions menys del que recaptaven abans, un èxit

més, Sra. Cladera, de la seva gestió. Val la pena recordar una
dada, l’Agència Tributària des de l’any 2012 a ara ha
incrementat el seu pressupost en només un 3,5%, en 7 anys no
s’ha incrementat ni tan sols per compensar l’IPC, que diem que
açò no té sentit i per açò reclamam un increment d’1 milió
d’euros per a un pla antifrau en condicions. I esper que
Podemos, que tant parla de perseguir el frau, però després són
els primers que defrauden, doncs esperem que avui votin a
favor també d’aquesta esmena.

Una altra qüestió a què m’agradaria fer referència és al Fons
de cooperació local, aquest Govern, a pesar de tenir els
pressuposts més alts de la història, segueix fent retallades als
ajuntaments. A l’any 2010, darrer pressupost del segon pacte
de progrés, hi havia de pressupost global 3.384 milions d’euros
i el Fons de cooperació local era del 0,7%, amb 3.384 milions
d’euros. No em diran que enguany, o que l’any que ve, amb
5.400 milions d’euros, 2.000 milions d’euros més que l’any
2010, vostès no poden pujar aquest Fons de cooperació local
del 0,5 al 0,7, no m’ho diguin perquè no m’ho crec, i és que
només es tracta d’aplicar la llei i ja està. Ja no té sentit seguir
amb la motoserra, que deia ahir el Sr. Aguilera, és més, parl
només de 6,5 milions d’euros. Es podran donar les excuses que
es vulguin, però no és una qüestió de doblers, és una evidència,
és una qüestió de falta de voluntat i és una qüestió que vostès...,
aquest municipalisme que vostès sempre diuen, doncs no és
cert, o almenys no s’aplica en la seva gestió.

Una altra qüestió que també em sorprèn és el Fons de
contingència. En els dos darrers decrets llei aprovats
recentment, el Govern reconeix que el Fons de contingència no
ha estat suficient, no ho diu el PP, que també ho diu, ho diu el
propi Govern. Però enfora de fer-se cas el Govern a si mateix,
es contradiu i el que fa és seguir mantenint un fons de
contingència per davall del que deia la primera Llei de
finances, que el Fons de contingència havia d’estar entre l’1 i
el 2% de la despesa no financera. I ja no diguem de l’esmena
que va fer el mateix PSIB, que reclamava que el Fons de
contingència fos del 3%. Idò no, vostès el tenen al 0,5%.

I una última qüestió, hem vist com la partida d’interessos de
demora passava dels 5,2 milions pressupostats l’any passat als
11,2 milions d’enguany, un increment de 6 milions d’euros els
interessos de demora. Sra. Cladera podrà donar una explicació?
Perquè, és clar, evidentment, quan veiem aquesta pujada en 6
milions d’euros, és a dir, més que duplica la partida de l’any
passat, lògicament nosaltres entenem que és una partida inflada
i per açò li fem esmenes de baixa a aquesta partida.

En definitiva, Sra. Cladera, vostè podrà treure pit d’haver
controlat el dèficit, o de la regla de despesa, però, i ho hem dit,
vostès moltes vegades ho han fet en contra dels seus principis.
S’ha aconseguit malgrat vostè, la mateixa presidenta ho ha
reconegut, i, en canvi, allò que sí que volia resoldre no ho ha
fet, ni ha resolt les bestretes, ni el servei d’emergències, ni la
lluita contra el frau. És clar, si el que fa bé no ho volia fer bé i
el que volia fer bé ho fa malament, Sra. Cladera, a mi em sap
molt de greu, però acabada l’avaluació d’aquesta legislatura,
només li podem donar una nota, que és un suspens. I em sap
molt de greu Sra. Cladera. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Doncs intervenció del Govern obrint
una qüestió incidental, 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 senyores i senyors diputats.
Avui és el segon dia del debat de pressuposts i estam a punt
d’aprovar el quart pressupost d’aquesta legislatura, vull dir que
són els pressuposts més alts de la història, perquè arribam quasi
bé als 5.500 milions d’euros i per a l’any 2019 seran un 8,9%
més, i si ho miram en termes consolidats són 5.700 milions
d’euros per destinar a distintes polítiques de la comunitat
autònoma.

Vull destacar que és fruit de la feina conjunta de tots els
grups que formen els acords pel canvi, Podem, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera, PSIB-
PSOE. I que a més, aquestes setmanes ha estat enriquit per la
feina que han fet els diputats dels diferents grups polítics, que
jo també vull agrair al feina que han fet, perquè es tracta
d’aconseguir el millor pressupost possible per als ciutadans de
les Illes Balears.

Aprovar uns quarts pressuposts de la comunitat autònoma,
crec que a ningú escapa i crec que es deixa de posar en prou
valor, que és una mostra d’estabilitat política d’aquesta
comunitat autònoma, que alguns no pronosticaven a principis
de legislatura i que ha permès fer polítiques valentes, millorar
la vida dels ciutadans, acabar amb l’època de les retallades dels
senyors del Partit Popular i sobretot també ha permès fomentar
i contribuir a la millora de l’economia, l’ocupació i els salaris.

Malgrat les mentides que hem sentit en aquesta cambra dels
senyors del PP, l’increment del pressupost de la comunitat
autònoma és de 1.084 milions, que es destinen a polítiques
socials, amb un increment d’un 33% durant aquesta legislatura,
un augment d’inversió pública, amb un 50%, més de 200
milions durant la legislatura d’increment, o un increment del
finançament dels consells insulars que ha estat durant la
legislatura d’un 57%, això són més de 155 milions d’euros, que
en el cas de l’any 2019 és un 18,5%. Aquest creixement real
que ha tengut l’economia s’ha traslladat als pressuposts,
precisament per millorar els pressuposts, millorar les polítiques
i solucionar o cercar solucions als problemes dels ciutadans. 

També vull recordar que aquest pressupost que avui
debatem i que debatem aquests dies en les diferents seccions
pressupostàries, és important, té fites importants i que
consolida aquest avanç que s’ha fet en les polítiques socials i
les polítiques d’inversió d’aquesta comunitat, com per exemple
que elimina el copagament als pensionistes, arriba al llindar
dels 1.000 milions en polítiques d’educació, fa una aposta pel
0-3, reforça polítiques d’habitatge social, que és un dels temes
a solucionar en aquesta comunitat, consolida una renda social,
inclou mesures fiscals com puguin ser la reducció de l’IPC per
comprar el primer habitatge, o una deducció per a les famílies
per conciliar la vida familiar i laboral en el cas de nins fins a 6
anys.

En definitiva, són uns pressuposts que pretenen reduir, com
ha estat tota la legislatura, desigualtats i estendre la recuperació
dels drets a tots els àmbits i sectors. I aquí també vull fer un
incís en l’àmbit de la funció pública i dels avanços que hem fet,
sempre dir que darrera la funció pública, darrera els funcionaris
hi ha els serveis públics i les polítiques públiques; s’han
recuperat els drets maltrets, s’ha recuperat la carrera
professional, s’han augmentat les retribucions, o s’han previst
increment de retribucions als funcionaris, però sobretot vull
destacar l’aposta que s’ha fet per recuperar les oposicions
després de 10 anys de no fer oposicions a la comunitat
autònoma en tots els àmbits, educació, sanitat i educació, més
de 8.000 places d’estabilització, convocatòries en marxa,
processos selectius en marxa, processos selectius ja acabats i el
compromís de seguir amb la roda de convocar oposicions
perquè apostam per l’ocupació de qualitat.

Li diré un altre tema que vostè avui no ha comentat, però sí
que ahir va comentar i tenc l’obligació de dir-li avui, i és que
en el transcurs de l’elaboració dels pressuposts, en aquests dies,
de fet s’ha enviat aquest informe a la cambra, l’AIReF ha fet un
informe sobre les previsions macroeconòmiques del pressupost
del 2019 i li llegiré textualment el que diu, perquè crec que és
una dada important a tenir en compte a l’hora d’aprovar aquests
pressuposts, que ens ha de donar garantia i tranquil·litat a tots
els grups, a tots els diputats i també al Govern: “La AIReF
avala como probables las previsiones macroeconómicas para
el 2019 de las Illes Balears, al no existir sesgos al alza, las
previsiones del PIB para las Illes Balears se sitúan dentro de
los intervalos de confianza”. En aquest punt crec que hem
d’estar tranquils, que el pressupost està fet amb unes bases
sòlides de previsió de creixement econòmic i, a més a més, crec
que l’economia ho demostra, perquè no hi hauria les pujades de
salaris que es demostren i que es negocien o consoliden aquests
dies, si la millora econòmica no fos tan clara.

Sra. Camps, quant al tema d’estabilitat pressupostària, vostè
ja ha reconegut i ja ha hagut d’admetre que els pronòstics que
feia fa un seguit d’anys quan fèiem pressuposts, que
incompliríem tots els pronòstics de totes les regles d’estabilitat,
hem demostrat en dos anys de tancament de pressupost, que
hem complit les regles fiscals, a l’any 2017 es va acabar en
superàvit i, a més a més, també hem estabilitzat el deute, que
ara hi entraré. Però també hi ha altres elements objectius que
demostren això, com és la millora de la qualificació del rating
que fan les agències qualificadores, que han millorat el rating
de les Illes Balears, de la situació econòmica financera de les
Illes Balears, i també la possibilitat de sortir als mercats i que
els mercats tenguin interès en finançar la comunitat autònoma,
també és un aval de garantia de la situació econòmica financera
que evidentment també inclou el tema del deute que vostè ha
anomenat.

En el tema del deute ha dit una dada que no és veritat i que
li he de revisar o li he de corregir, i el deute en aquesta
comunitat autònoma en aquesta legislatura s’ha estabilitzat en
termes absoluts i en termes relatius. En termes absoluts,
enguany, el 2018, acabarem amb els 8.800 milions igual que
l’any passat, després de fer les dues operacions d’endeutament
que hem dut a aquesta cambra per a temes extraordinaris, com
bé saben, pel tema de les ajudes a Llevant, els 45 milions
d’ajudes a la comarca de Llevant, i també per finançar les
indemnitzacions o per les sentències en temes urbanístics que
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han sortit. Després d’aquestes dues operacions d’endeutament
el nivell de deute de la comunitat autònoma se situa en 8.800
milions d’euros tal com va acabar en el 2017. 

Per tant, en termes absoluts hem estabilitzat el deute i així
també es preveu per a l’any 2019, però hi ha una dada
important -tot i que ahir també es va discutir, però avui també
l’he d’aclarir-, el deute en termes relatius durant aquesta
legislatura ha baixat, i això és molt important i m’agradaria que
quedàs clar: a l’any 2016 o a l’any 2015, més ben dit, és en
termes percentuals el deute era el 30,4% del PIB, la previsió a
final del 2019 serà d’un 27,2% del PIB. Per tant, haurà baixat
tres punts en termes relatius, i així és com es mesura el deute a
nivell macroeconòmic i amb els indicadors que també empra
l’Estat a l’hora de complir els objectius de deute.

I evidentment tots aquests anys, 2019, 2018, 2017, hem
estat per sota de l’objectiu de deute marcat per l’Estat amb els
objectius dins del marc d’estabilitat, dins el programa
d’estabilitat que marca l’Estat com li he dit.

També vull fer un incís o vull fer un aclariment en el tema
del deute, la comunitat autònoma va començar l’any 2017...
2018, després del tancament de l’any 2017 amb superàvit, que
tenia la previsió de reduir deute en 180 milions d’euros o en
178 milions d’euros en concret i que, per tant, no esgotava
l’objectiu o el límit, el sostre de deute que tenia permès en
aquest any. Malauradament els temes que han passat a la
comarca de Llevant, que per molt que hagi volgut dir que si
tenguéssim les emergències o tenguéssim més pressupost no
haguéssim evitat la torrentada, ni la quantitat d’aigua que va
caure ni el mal que va fer, crec que no la podíem emparar, no
hi havia manera d’emparar..., no hi ha sistema per poder
emparar aquella aigua.

Per tant, els mals que hi ha, excepte el tema de les víctimes
que evidentment... malauradament aquest tema sí que és més
complicat, però els danys materials, els 45 milions que es
destinen a la comarca de Llevant per part del Govern i a més a
més hi hem d’afegir els que farà el Govern i el consell insular,
crec que no es podien evitar i, per tant, el que sí ha de passar és
que la comunitat autònoma hi ha de ser o les administracions hi
han de ser per ajudar i restaurar quan passa una desgràcia
d’aquest tipus i, per cert, els 45 milions que s’hi han destinat
per part del Govern estan ben destinats per restaurar i recuperar
la normalitat el més aviat possible a la comarca de Llevant. Per
això el marge de deute que teníem l’hem ampliat aquí. 

El mateix en el tema de les indemnitzacions o les sentències
en tema urbanístic, que ja es va debatre la setmana passada, de
manera que després d’endeutar-nos per aquests dos temes no
estam pujant el deute, no estam incomplint l’objectiu de deute,
al contrari, estam baixant el termes relatius el tema del deute.

Quant al Fons de cooperació local sí que li he de dir que
hem fet un esforç important en aquesta legislatura, a la passada
legislatura també es va reduir el Fons de cooperació local als
ajuntaments, a l’any 2012 i a l’any 2013 es va retallar de forma
considerable, i nosaltres el que hem fet -i a més està parlat i
conveniat o consensuat amb la FELIB, amb la federació de
municipis, hem augmentat o la previsió és augmentar 6 milions
més i restablir el Fons de cooperació local als nivells en què
estava abans de la crisi de forma que tot el tema d’aportació,

tots els recursos que s’aporten a les entitats locals des del
Govern, encloent-hi també el Fons de seguretat pública arriben
al 0,5% de recursos propis. Per tant, hi ha un increment
important en aquest sentit, a més a més a totes les polítiques i
totes les inversions que feim als municipis, al territori que
també se sumen a millorar la vida dels ciutadans de tots els
municipis de totes les Illes Balears.

Quant a les bestretes li he de dir que, tot i les seves
crítiques, que puc entendre que evidentment és el paper que
aquesta legislatura vostè ha adoptat i ja... i ja les ha dut moltes
vegades a la cambra i les hem debatut, crec que hauria de posar
en valor que per primera vegada el Govern de les Illes Balears
ha afrontat aquest tema, que fins ara tothom mirava cap a una
altra banda, un problema que s’ha anat generant dues
legislatures i que l’any passat precisament al pressupost, tal dia
com aquest, vàrem... fa un any, just fa un any vàrem introduir
unes esmenes per arreglar el tema de les bestretes, s’ha de fer
una liquidació perquè les bestretes sempre eren unes quantitats
a compte i d’aquestes liquidacions... és el que s’ha comunicat
als consells insulars i en cada cas, que és distint, es fa una
feina. El Consell de Menorca ha decidit posar un recurs, però
evidentment això no lleva que no puguem estar fent feina i
negociant amb ells per arribar a un pacte i per arribar a la millor
solució per al consell insular.

Estam treballant amb el Consell Insular de Mallorca, també
per arribar a un pacte, o a un conveni, a un consens, a un
conveni per fer el calendari el pagament de les bestretes, i el
mateix fem en el cas d’Eivissa. El Govern ha fet la seva feina,
als consell insulars també els queda una part de feina, però sí
que també ja ha quedat clar en aquesta cambra, i el Consell de
Menorca ho sap, és que la quantitat que ha cobrat no se li
detraurà mentre el recurs, no?, o la justícia no digui una altra
cosa, si no s’arriba a un altre acord.

També li he de recordar que, malgrat el que digui, sí que
també hem fet feina amb les bestretes. L’any passat al
pressupost de 2017, a final del 2017 amb sobrants d’execució
que hi havia es varen imputar, es varen arreglar 6 milions de les
bestretes ja pagades i que no s’havien reconegut
pressupostàriament i ja es varen arreglar.

Quant a l’ATIB també li he de dir que evidentment no hem
abandonat la tasca de combatre el frau, tot i que vostès
presentin una esmena, no perquè presentin aquesta esmena
vulgui dir que l’ATIB no hagi fet la seva feina; precisament
tenc una notícia que s’ha produït aquesta setmana i és que
aprovam... que la major oferta pública que no s’havia fet mai,
que són 50 places per destinar a l’Agència Tributària i, per
tant..., bé, per cobrir de forma estable l’Agència Tributària i
també millorar en aquest sentit el servei de l’ATIB.

Quant a les esmenes..., altres esmenes del PP, sí que li he de
dir que el Partit Popular les esmenes que fa en general són de
zero credibilitat perquè... són esmenes trampa i tenen zero
credibilitat. En el cas de l’impost turístic, tot i que proposa
rebaixar l’impost turístic en temporada baixa i reduir les tarifes,
després presenta esmenes per gastar just 106 milions del Fons
de l’impost turístic, per tant, es contradiu, o vol gastar o vol
reduir. Ens hem d’aclarir què és el que volem fer amb l’impost
turístic, sempre estan plens de contradiccions en aquest tema i
estaria bé que definissin què volen fer: o reduir les tarifes i, per
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tant, reduir la recaptació, o destinar-hi més recursos perquè fan
propostes per gastar en aquest sentit.

També li he de dir quant al tema de l’Oficina Anticorrupció
que també l’han buidada tres vegades amb esmenes: una
d’elles, una part d’elles per destinar-ho al pressupost
d’emergències. M’hauria agradat analitzar un altre tipus
d’esmenes en tema d’emergències que no fos buidar l’Oficina
Anticorrupció, torna ser una esmena trampa que té el Partit
Popular a l’hora de plantejar esmenes, esmenes de poca
credibilitat.

Quant a emergències, evidentment aquesta legislatura s’ha
fet un esforç, però els temes estructurals que hi pugui haver en
els temes d’emergències m’agradaria, com ja he dit en algunes
intervencions, que el Partit Popular que també va ser
responsable d’aquest departament a la passada legislatura,
assumís part del problemes estructurals que té o que hagi pogut
tenir emergències i el servei de l’112 en aquests moments. Fem
esforços per millorar durant tota la legislatura el pressupost i
també el personal i el darrer que hem aprovat al Consell
d’Administració de GEIBSAU és aprovar la dotació, la creació
i dotació de 22 places per al servei de l’112 que és necessari
també millorar.

I quant al Fons de contingència, evidentment vostè diu que
ha estat insuficient, però quan vénen catàstrofes com la de
Llevant o un volum d’indemnitzacions tan gran com el que s’ha
debatut en aquesta cambra no hi ha fons de contingència que
serveixi i per això existeixen altres mecanismes, com el crèdit
extraordinari, finançat amb endeutament, que a més li he de dir
que estic tranquil·la d’haver-ho plantejat d’aquesta manera
perquè abans havíem fet un estalvi en el tema de deute i quan
han vengut mal dades o han vengut temes extraordinaris o han
vengut temes importants que s’han de resoldre hem tengut
aquest marge d’endeutament i l’hem pogut emprar. No hem
endeutat més del previst la comunitat autònoma, no hem
incomplert cap indicador en el tema de deute i per tant, crec
que hem complit amb totes les nostres obligacions en aquest
sentit.

Sr. Camps, també deixi que li digui que ahir, en relació
també amb el que ja va sortir el debat d’ahir, no tant avui, és
que l’Estat ha estat, el Sr. Rajoy ha estat governant set anys, en
tots els temes que afecten Balears el Partit Popular també ha
estat quatre anys aquí governant i tots els temes que reclama i
que reclamam evidentment, que (...) per la nostra comunitat
autònoma, a qui no hem vist passes, en qui no hi ha hagut
passes fermes és amb el Govern del Partit Popular.

Després, em queda un altre tema i és que, també relacionat
amb l’esmena de Cesgarden i on les esmenes de les bestretes,
només vull dir que el finançament... li recordaré el finançament
dels consells insulars, aquesta legislatura ha augmentat un 57%,
s’ha dotat de suficients recursos en aquesta sentit per
solucionar, perquè els consells insulars també solucionin les
seves polítiques o els seus problemes o els temes que han de
solucionar, però sí que els ha permès fer uns bons pressuposts,
de fet, aquestes darreres setmanes tots els consells insulars han
presentat molts bons pressuposts per a l’any 2019 i han pogut
presentar també en el conjunt de la legislatura bons
pressuposts, gràcies també al finançament que hem fet aquesta

legislatura als consells insulars, que és gràcies a una voluntat
política de millorar també els ingressos dels consells insulars.

Crec que són uns bons pressuposts, crec que les esmenes
del Partit Popular que planteja a aquestes seccions són esmenes
trampa, esmenes poc sòlides, que a més les baixes que es
plantegen són poc creïbles i el que fan és demagògia, com fan
amb tots els temes que planteja el Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Cladera, ens parla de credibilitat, segurament la consellera
que menys credibilitat té del Govern ens reclama credibilitat a
nosaltres. Tan poca credibilitat té vostè que encara seguim
sense tenir la informació del CAD, ni l’informe de
l’INUNBAL. Transparència, la famosa transparència del
Govern, que tenen una Conselleria de Transparència, la van
llevar, la van traspassar a la Sra. Pilar Costa que no sap què ha
de fer amb aquesta conselleria. En fi, parlar de credibilitat Sra.
Cladera, crec que és la menys indicada per fer-nos aquesta
referència.

I ens parla d’esmenes “trampa”. Miri jo li diré una trampa,
gastar-nos 940.000 euros en una bústia, açò sí que és una
trampa Sra. Cladera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I miri, de tota la seva intervenció, dels seus 15 minuts que
ha tingut, li agafaré una cosa, que vostè deia que hem agafat
106 milions del Fons de turisme sostenible, perquè ahir ens
deien que n’havíem agafat 150 milions, vostè almenys ha donat
la xifra adequada, 106 del Fons de turisme sostenible, sí que és
cert, i posam 12 milions en millores a les zones turístiques
madures, 5.950.000 euros a recuperació de patrimoni cultural
i 88 milions d’euros per fer depuradores, emissaris,
dessaladores i tot el que faci referència a instal·lacions
hidràuliques, que vostès ho tenen totalment abandonat. Aquesta
és la realitat.

Deia la Sra. Cladera que s’ha acabat l’època de les
retallades. Però escolti, els seus pressuposts segueixen
mantenint retallades a l’escola concertada i segueixen
mantenint retallades als ajuntaments. Escolti, amb el pressupost
que vostè té, que vostè ha dit que eren “els pressuposts més alts
de la història”, paraules seves, és incomprensible que els
ajuntaments segueixin amb les retallades, quan vostè ha dit que
s’havien acabat. Vostès han acabat amb totes les retallades,
menys a l’escola concertada i als ajuntaments. Sra. Cladera,
amb els doblers que té!

I no m’ha contestat dues preguntes, la partida dels
pressuposts per pagar les bestretes on és i el nombre, i com és
que hem augmentat en 6 milions d’euros els interessos de
demora? No m’ha contestat. 
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I sí que és ver que han millorat el rating, però l’han millorat
malgrat vostès, perquè vostès no el volien millorar, perquè ho
han fet a contrapèl, perquè vostès ho han fet en contra dels seus
principis. El que no pot ser Sra. Cladera és que pel matí critiqui
i es queixi de les regles fiscals, de què ens ofeguen des de
Madrid, que en Montoro és molt dolent, ara és na Montero, i el
capvespre tregui pit pels resultats precisament d’aquestes regles
fiscals, o una cosa o l’altra. Vostè no pot estar orgullosa dels
resultats d’un sistema, que són les regles fiscals, de les quals
vostè es queixa i troba que l’ofeguen.

I deia efectivament que eren “els pressuposts més alts de la
història” i en què ho hem notat els ciutadans? Ahir feia aquesta
mateixa pregunta, en què han notat els ciutadans que tenim el
pressupost més alt de la història? Vagi a les platges de Palma
i vegi com aboquen tones d’aigües fecals allà i han de tancar la
platja, hi vagi, en açò ho hem notat? O vagi a les escoles de
Balears carregades de barracons com mai no n’hi havia hagut,
i amb un compromís d’aquest Parlament, almenys del Govern
amb Podemos, de reduir un 70% els barracons, i tampoc no ho
han fet. En què hem notat els ciutadans de Balears que tenim
els pressuposts més alts de la història?

I seguiré amb el que dèiem abans de la credibilitat. Vostè
pot ser creïble, el Govern pot ser creïble quan va anunciar a
bombo i platerets que tindríem un REB el mes de novembre?
És que duim quatre anys prometent, anunciant i no ho
aconsegueixen, i no arriben al final. I ara, en unes setmanes,
d’aquí unes setmanes tindrem el REB i d’aquí unes setmanes
ens diran, bé és imminent, i molt prest i passarem la legislatura
sense REB, sense sistema de finançament, sense condonació
del deute, sense inversions estatutàries; és que és un absolut
fracàs del Govern, però aquesta és la realitat, per molt que
vostès ho vulguin amagar.

Sra. Cladera, ja li ho deia abans, no la podem aprovar,
l’assignatura l’ha suspesa. Vostè no ha estat a l’alçada i, bé, en
fi, si vostè vol ser la candidata al Consell de Mallorca,
certament la seva etapa com a consellera d’Hisenda no l’avala
massa per poder anar amb garanties a aquestes eleccions. I
aquesta és la realitat.

En qualsevol cas Sra. Cladera, nosaltres mantenim les
esmenes, no són esmenes trampa, són esmenes que a més estam
disposats a transaccionar el que faci falta perquè s’aprovin. I
esper que el sentit comú triomfi i que puguem dotar en 1 milió
d’euros l’Agència Tributària per fer realment una política
antifrau, que puguem dotar també de doblers per ajudar el
Consell Insular de Menorca a pagar les indemnitzacions de
Cesgarden. Que puguem dotar una partida per a les bestretes
que vostè no ha previst en el pressupost, a pesar que vam
quedar que a finals d’any tindríem una liquidació i un calendari
de pagaments.

Nosaltres mantenim aquestes esmenes i esperem que,
malgrat el Govern, el sentit comú d’aquesta cambra les aprovi.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sr. Camps. Doncs torn del Govern té la
paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, veig que els posa molt
nerviosos l’Oficina Anticorrupció, haurien d’explicar per què? 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Veig que els posa molt nerviosos això de l’Oficina
Anticorrupció i crec que és perquè... ho haurien d’explicar
perquè algú de vosaltres no sé si podria..., bé no diré res més.

(Rialles de la intervinent i remor de veus)

Només dic el que he dit, repetesc, estan molt nerviosos amb
l’Oficina Anticorrupció, l’han buidada tres vegades amb
esmenes i cada vegada que poden...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

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

... la posen en aquesta cambra, en comptes de vetllar per
combatre la corrupció, que ja molt mal acostumats ens tenen els
del Partit Popular. Però estam en un debat de pressuposts i res
més.

Partides bestretes, Sr. Camps. Li hem demostrat, li preocupa
la partida, jo només tenc un fet que li pot demostrar que
s’acompleix... més d’un fet que s’acompleix amb les bestretes.
Primer de tot perquè aquesta legislatura hem abordat el tema i
la solució i treballam amb els consells. Segona, l’any passat
pressupost 2017 vàrem destinar 6 milions d’euros...

(Remor de veus)

Sra. Prohens, si vol pujar vostè després a rèplica,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... perquè, si no, no deixa fer el debat com cal.

Les partides sobrants d’execució del pressupost de 2017 de
l’any passat, 6 milions es varen destinar a pagar ja bestretes, o
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pressupostar bestretes que s’havien pagar, però bé, ja es varen
començar a solucionar el tema de les bestretes. Per tant, crec
que si això no ho vol entendre, o no ho vol aprofitar com a un
exemple que s’estan arreglant les bestretes, vostè mateix.

(Remor de veus)

Però jo sí que li he de dir que confiï en el Govern, que
confiï en el Govern i evidentment els consells insulars també
tenen una part de feina en treballar aquest acord i aquest
consens. Però també li recordaré, a part de les bestretes, el que
hem fet molt bé aquesta legislatura és millorar el finançament
dels consells insulars i, per això, com ja li he dit abans, els ha
permès fer uns molt bon pressuposts i també solucionar els seus
temes o els seus problemes, els problemes que tenen a cada illa,
i també fer bones polítiques.

Amb l’impost de turisme sostenible, li agrairia al Partit
Popular que aclarís què vol fer amb l’impost de turisme
sostenible perquè té incoherències i poca credibilitat, parlant de
credibilitat, moltes incoherències...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin un poquet de silenci, per favor.

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

... no, tenen incoherències perquè, per una banda, fan una
esmena a l’articulat per rebaixar l’impost turístic, això vol dir
més del 50% de reducció dels ingressos amb l’impost turístic,
però a la vegada proposen invertir el Fons del turisme
sostenible, com molt bé fan, a diferents inversions que es
vulguin fer des del Govern, que és el que ja fa el Govern. A què
destina el fons de turisme sostenible el Govern? A diferents
àmbits que es fa necessari, com a habitatge social, temes del
cicle d’aigua, temes mediambientals, temes de patrimoni, etc.,
és el que ja fa. Està bé que donin suport de forma implícita, no
tant explícita, però sí també d’alguna forma donen suport a
l’impost turístic quan diuen en què s’ha invertir, que és la línia
també del que fa el Govern.

Per tant, esper que l’impost de turisme sostenible tengui
continuïtat en el futur i no passi com va passar en l’època del
Partit Popular que el va detreure i són 1.000 milions d’euros
que hem perdut en aquesta comunitat autònomes amb moltes
inversions que ara estarien en aquesta comunitat ja fetes.

Quant a la inversió i quant a que diu que han estat...
evidentment que ha estat... hem acabat amb les retallades del
Partit Popular, i evidentment que hem fet un esforç per
recuperar tota la millora econòmica per fer millors polítiques
socials, però també la inversió pública; més d’un 50% s’ha
augmentat la inversió pública i reeditar que sí en tot el tema
d’infraestructures d’educació, de sanitat, d’habitatge... tot això
és evident. Ja els agradaria, Sr. Camps, presentar aquests
pressuposts, ja els agradaria.

Evidentment hi ha temes per solucionar, hi ha feina a fer,
per això s’ha de fer, s’han d’aconseguir més recursos amb un
sistema de finançament, evidentment no s’han de baixar

imposts com planteja vostè perquè torna ser trampa, tornen ser
propostes trampa perquè no, perquè hem de seguir apostant per
millorar els serveis públics i les infraestructures i per això hem
de seguir treballant en la línia que planteja aquest govern.

Li ho recordaré una altra vegada, el compliment de les
regles fiscals, jo no em contradic, les regles fiscals s’han de
complir, una altra cosa és que algunes es podrien flexibilitzar,
com passa ara en el Congrés, o a l’Estat, en el Congrés i en el
Senat, que a veure què farà el Partit Popular a l’hora de
flexibilitzar el dèficit que Europa ens ha atorgat i que tornam a
tenir una oportunitat i tornam a tenir l’oportunitat que el Partit
Popular demostri què pensa, contradiccions constants. Si
Europa ens permet flexibilitzar el dèficit, aprofitem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Europa ho permet ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor.

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

..., qui no ho permet és el Partit Popular a l’hora d’aprovar-ho
de l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Per tant, siguin també coherents en aquest sentit, no es
contradiguin. Això permetrà fer millors polítiques als ciutadans
i, per tant, això permetrà també anar en la línia que vostès
algunes de les esmenes que han plantejat.

Crec, Sr. Camps, que en aquests quatre anys, maldament al
Partit Popular no li agradi, crec que hem demostrat que som
coherents, que fem bons pressuposts, que aprofitam tota la
millora econòmica que podem i que les regles fiscals ens
permeten traslladar als pressuposts per fer bones polítiques; al
mateix temps hem complit amb les regles fiscals i hem complit
amb el sanejament dels comptes públics amb una estabilitat i
amb una reducció del deute.

Per tant, crec, Sr. Camps, que el que hauria de fer també és
posar en valor el que s’ha fet en aquesta legislatura, però això
li costa. Jo l’únic que li desig, atès que ja s’acaba aquest debat
i que vostè crec que ja també li queda menys temps en aquesta
cambra, o que ens queda a tots menys temps, però que a vostè
també en la seva etapa política li desig molta sort, en la nova
etapa política, i que en la nova etapa pugui ser més coherent i
que tengui molta més credibilitat que la que ha pogut demostrar
aquí.
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Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn del 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. He estat
escoltant el Sr. Camps i la consellera i una primera qüestió que
tendria a veure amb les bestretes, crec que demostra que no
som majors d’edat a nivell de comunitat autònoma, perquè si
nosaltres hem transferit a través del nostre Estatut unes
competències al Consell de Menorca, d’Eivissa, de Mallorca i
al de Formentera, que seria ordenació del territori, i poden fer
aquesta ordenació cada illa, bona seria que el Govern els digui
com l’han de fer, sinó que és cada illa que ha de decidir com la
fa, sinó seríem una espècie de Madrid sobre les comunitats, el
Parlament balear respecte dels consells. Jo és que de vegades
veig uns tics de no creure en el nostre Estatut d’Autonomia. 

Aquesta gresca que tenim amb les bestretes no hauria
d’existir, perquè hauria de ser, consellera, fàcil no ofegar un
consell, que 5 o 6 milions d’euros o 22... no és que no estiguin
ofegats és que tenen dret a ser majors. Jo aquesta gresca que
veig entre nosaltres, de si falten 5 milions, 2 milions, n’hi ha
prou a veure qualque esmena de qualque grup, n’hi ha prou a
veure qualque esmena de qualque grup que els dóna suport; a
mi no em contin el que digui el Sr. Camps, també hi ha grups
que li donen suport que han presentat esmenes en aquest sentit;
no serà només que el Sr. Camps no va bé. Jo el que dic és que
de vegades tem que el Govern balear pugui fer el mateix que fa
el Govern central cap a les comunitats autònomes. 

Ahir la Sra. Oramas, de Coalició Canària, li cantava les
quaranta al Govern perquè de convenis signats per al
pressupost 2018, que eren de 1.200 milions d’euros que
s’havien de firmar, que s’havien de firmar aquests convenis a
principis de juny, principis de juliol, els varen anar passant de
quinze dies en quinze dies en quinze dies, i ahir, despús-ahir
vespre el Govern central encara negociava a veure si al Govern
canari li podria llevar 200 milions d’euros, 200 milions d’euros
i ja veurem com seran els plurianuals. 

El que no pot ser és que no sapiguem que en la
descentralització el més gran ha de complir el que signa i el que
traspassa. I voler dir que aquests terrenys estan classificats com
urbans o urbanitzables i desclassificar-los i passar gust de fer-
nos una foto el dia que els desclassificam, hem de saber que
automàticament té una conseqüència d’haver d’indemnitzar. I
si han d’indemnitzar els consells no tenen doblers per fer-ho,
no tenen doblers per fer-ho.

No, això és tan senzill, Sr. Alcover, però, fill meu, parlau
d’això, parlau d’això, i jo no en vull parlar; és a dir, si jo fos el
president d’aquesta comunitat els consells no em reclamarien
això, no, no, no em reclamarien això, no, no, no-
l’establishment d’aquesta comunitat, aquesta rància
administració napoleònica de vegades, dels doctes del que han

de fer cap al consell s’ha de desterrar, s’ha de desterrar, s’ha de
desterrar.

A més, consellera, som a la seva secció i quan un ho mira
i ho mira i ho torna a mirar, i veu aquests pressuposts de l’any
2012, 13, 14, 15, el 16, que és el primer seu, i veus que de
pressuposts, que no fa una dècada, no fa una dècada, és a dir,
han passat de 4.000 a 5.400 o de 4.240 el seu primer 2016, el
seu primer que va aprovar dels quatre que vostè ha dit que ha
aprovat, ha passat a 5.457 i vostè mateixa parla d’un pressupost
consolidat de 4.700, això és una burrada de doblers, una
burrada de doblers, una burrada de doblers, un disbarat de
doblers; però el més greu és que aquesta burrada de doblers no
ve de convenis de Madrid, i aquí és on jo els retrec a vostès del
PP, no ve de convenis de Madrid. Quants de convenis de
Madrid tenim nosaltres en aquest pressupost que avui
aprovam? Quants en tenim que desenvolupam amb el
pressupost nostre? Cap. Ja m’agradaria ser com la Sra. Oramas
que defensa els 1.200 milions d’euros i que no n’hi llevin 200.
Nosaltres dels seus, del que li volen llevar, ens faríem
mamballetes amb les orelles, amb els 200. 

Això és el fracàs d’aquest pressupost, això és el fracàs
d’aquesta legislatura, no tenir capacitat d’influència ni que
vostès hagin tengut la mà esquerra suficient quan governaven,
i aquí governava la Sra. Armengol, de dotar, com tenen altres
comunitats autònomes, d’uns recursos perquè després ja per
què són aquests recursos d’aquest convenis que Coalició
Canària reclamava i que no li rebaixin? Són per a dues coses
principalment, una per a recursos hídrics i l’altra per a
infraestructures d’escoles, els sona això d’infraestructures
d’escoles? 

Amb quines eines lluitam aquí? Bé, nosaltres som bons
comptables i complim dèficit de regla de despesa, perfecte;
com aquell que té una nòmina ha de pagar IRPF i el que té una
empresa ha de pagar impost de societats, bona seria si no
pagàs, si no paga, “patapaf!” Nosaltres som simples comptables
d’un ingrés que s’ha incrementat en més d’un 35% aquesta
legislatura amb imposts directes, més d’un 35%, i prop d’un
30% o un 34% amb imposts indirectes. Hem passat de tenir uns
imposts indirectes a l’any 2016 de 1.973 milions d’ingressos a
ingressar la previsió d’enguany, ingressar-ne 2.865, d’imposts
indirectes ens acostarem als 1.000 milions d’euros -1.000
milions d’euros-, i en els imposts directes haurem passat de
1.105 a 1.557, és a dir, més de 1.552 milions d’euros, més
1.000 que he dit abans, 2.550 milions d’euros només en
recaptació d’imposts directes i indirectes.

Quina repercussió..., com ho notaran les dones i els homes
de Formentera, d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca? Amb una
discussió de qui paga les indemnitzacions tocaria sortir sense
cap problema -sense cap problema, sense cap problema.

A nosaltres ens queda una esmena, senzilla, que és que de
la mateixa manera que exigíem que els ajuntaments, els 67,
tenguin els seus plans d’emergència en cas de situacions de
risc, cosa que al Consell de Mallorca El Pi ha presentat tres
vegades..., a la primera es va votar que sí per part de tots els
grups, i va resultar que no es va complir, es va tornar presentar
al 2017 i al 2018, i tant Podemos com MÉS per Mallorca com
PSOE han votat en contra que hi hagi un pla per ajudar a fer els
plans d’emergència, nosaltres ara els fem una esmena que vagi
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destinada als diferents municipis per incrementar les ajudes en
tema de Protecció Civil.

Dit això, també els volia dir que de les esmenes dels altres
partits a nosaltres sí que ens agradaria dir als senyors del PP
que a l’esmena 1428, que fa referència a plans de protecció i
seguretat, hi votarem a favor; a la que fa referència al reforç de
pressupost d’emergències i a Fons de cooperació municipal
també hi votarem a favor, perquè el tema dels Fons de
cooperació municipal, això és una cosa que va dur molta feina
i molt de consens als anys 1999-2003, el president va ser el Sr.
Antich, i  va tenir la sensibilitat, havia estat batlle, és una altra
història, o si has estat regidor o batlle és una altra història quan
arribes aquí, els plantejaments no són els que tenen els que no
han trepitjat mai els forats, els clots, les festes, és a dir, els
maldecaps que a ningú no agraden, i jo obligaria tothom a ser
regidor de festes i manteniment almanco dos anys de la seva
vida, i tampoc no m’agradarien les festes que muntaria... jo que
sé na María Antònia, posem el cas, eh?, o qualsevol dels que hi
hagi, però es pensa d’una altra manera, dic na Maria Antònia
per no ficar-me amb cap de vostès, eh? Però quan veig que el
Fons de cooperació municipal està estancat i aquella actitud
que tenia el Sr. Antich amb tots els partits, vaig participar de la
negociació via federació de municipis. I el que tenim, això és
ridícul, Sra. Presidenta, això és ridícul, amb 1.000 i busques de
milions d’euros més..., -un minut, ja ha passat?-, amb 1.000 i
busques de milions d’euros, trob que és ridícul, i votarem a
favor d’aquesta qüestió.

I també vull dir-los que votarem a favor a Ciutadans,
l’esmena 1422, d’incrementar personal de coordinació i
emergències, i ens abstindrem a les altres. També n’hi ha
alguna més del PP que hi votarem a favor. Haguéssim votat a
favor..., però com que es va transaccionar, estam molt d’acord
amb les dues esmenes que tenia MÉS per Menorca, que era
posar en marxa la xarxa d’escoles de seguretat pública i
compensació de costs d’insularitat de policia i protecció civil
per a Sant Joan, però com que es varen acceptar estam
encantats que els hagin pogut treure.

Consellera, té molts de doblers, no hi havia hagut cap
conseller ni consellera en aquesta comunitat que tengués la
doblerada que vostè té i en té molts que no estan contents, però
vaja, vostè està contenta perquè aprova els quarts pressuposts,
però podria haver estat millor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bon dia, president, senyores i senyors diputats. Bé,
Ciutadans ha presentat set esmenes a aquesta secció i ja els
inform d’entrada que en retiram una, la 14426, si de cas després
ja ho precisaré perquè quedi clar. Però abans d’entrar a les
esmenes, m’agradaria referir-me a un comentari que acaba de
fer la consellera durant el debat de totalitat amb el Sr. Camps
a propòsit de l’informe AIReF. Vostè diu que efectivament
aquest informe qualifica aquests pressuposts de probables, però
no els qualifica de prudents, que és a la classificació de
l’AIReF l’escala superior, és a dir, està en un 3 sobre 4 i

prudents seria un 4 sobre 4, és a dir que encara és millorable.
Això és l’únic que li vull dir, evidentment amb probable ja hi
quedam a prop... -sí, no me miri així, Sra. Cladera, és així o ho
sap perfectament-, i jo crec que tothom ha de tenir dret a saber
que... o a recordar per a aquell que ja ho sabia que hi ha una
possibilitat de millorar això també.

Dit això, entraré en matèria i en les esmenes, començaré per
les dues darreres, de fet enllacen amb la meva intervenció
d’ahir horabaixa a propòsit de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme, aquestes dues esmenes estan en aquesta
secció, a pesar d’anar destinades a l’altra, per l’origen dels
doblers ja que aquests doblers surten de l’impost de turisme
sostenible. No crec que faci falta tornar insistir en les raons, ja
que ahir ja les vaig exposar.

També tenim dues esmenes més, la 14421 i la 14422, a les
quals s’acaba de referir el Sr. Font, a la segona, relacionades
amb la posada en marxa d’una unitat de coordinació i control
d’emergències, per una banda, i amb l’increment de personal
necessari per atendre aquestes emergències per l’altra.
Evidentment, tot això té a veure, ja s’ho pot imaginar, amb les
recents i tràgiques inundacions al Llevant de Mallorca quan es
va posar de manifest aquest doble aspecte a què ens referim
aquí. De fet, en aquest mateix Parlament al començament
d’aquest mes de desembre, crec recordar, es va aprovar una
moció d’El Pi, que va anar acompanyada i completada per
esmenes d’altres grups d’aquesta cambra, que instava justament
el Govern a avançar en la creació d’aquesta coordinació i a
reforçar els recursos tècnics i humans. Per tant, aquestes dues
esmenes van en aquesta línia.

I una precisió també respecte de la baixa de l’esmena
14422, la que afecta el personal. Els doblers surten de capítol
1 de la Direcció General de Transparència de la Conselleria de
Presidència i hi surten amb tota la intenció, ja que aquesta
faceta, la de la transparència, és un dels grans forats negres
d’aquest govern. No té cap sentit a final de legislatura, quan
s’ha renunciat fins i tot a elaborar la llei de transparència que
havia promès la presidenta, avui absent, al seu debat
d’investidura, quan s’ha renunciat a això -dic- no té cap sentit
malgastar doblers en personal.

Una altra esmena, la 14425, té a veure amb un assumpte
recurrent, el de la Llei de capitalitat de Palma, un any més i
malgrat que hi ha hagut un augment, la quantitat que té
adjudicada el nostre ajuntament, bé el meu ajuntament com a
mínim, queda ben enfora dels 30 milions estipulats, ni tan sols
afegint-hi el que ve del Consell de Mallorca, i quan parlo dels
30 milions evidentment parl de doblers en efectiu que puguin
considerar-se de lliure disposició per part de qui els rep, no
aquells que hi arriben amb esmenes, és a dir, amb quantitats...
amb espècies -vull dir- com a quantitat finalista, que és així
com fa vostè els càlculs.

Bé, i això fa que l’ajuntament evidentment tengui les mans
fermades des del punt de vista pressupostari o prou fermades o
prou més fermades de com les tendria si pogués disposar
d’aquests doblers de manera..., és a dir, com a doblers en
líquid, per dir-ho en termes col·loquials.

I la darrera esmena, la 14480, reconec que és un poc
especial i que té probablement la funció més simbòlica que
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real, però així i tot la crec necessària, l’esmena preveu una
partida destinada a la creació dins l’Escola Balear
d’Administració Pública d’una unitat permanent de formació
del personal funcionari en vista a futurs concursos d’oposició,
i això per ventura es demanaran..., idò molt senzill, es tracta de
garantir que en cas de formar part d’un tribunal d’oposició tot
funcionari exerceixi la seva labor amb competència, justícia i
rigor. 

M’imagín que ja saben d’on ve aquesta esmena, però per si
de cas els diré que guarda relació amb la injustícia de què han
estat víctimes en aquests darrers concursos d’oposició prop de
400 opositors que es varen veure obligats a repetir la prova
d’informàtica de l’oposició al cos auxiliar tècnic de
l’administració, i ho varen haver de fer per mor de la
incompetència d’un tribunal i, perdoni vostè, de la covardia
dels polítics que estaven per damunt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Consellera, li
assegur que no m’agradaria començar recordant les
inundacions al Llevant de Mallorca i sobretot a Sant Llorenç
des Cardassar fa uns mesos. Tots vàrem posar el crit al cel i
especialment des del Govern es va prometre que es prendrien
mesures. Miri, prendre mesures quan es tracta de governança
vol dir habilitar pressuposts i li he de dir que, per més que he
cercat, no he trobat en aquests pressuposts els doblers suficients
destinats a fer front a mancances que a hores d’ara estan més
que provades i que ja van ser indicades prèviament a l’informe
de deficiències de la Direcció General d’Emergències, i que als
pocs dies es veien lamentablement confirmades per la realitat
dels fets. És per això que hem presentat una esmena per dotar
de doblers efectius a la prevenció de riscos, en la línia de les
propostes que es varen presentar des de la mateixa Direcció
d’Emergències. És a dir, el que volem és preveure per no haver
de lamentar. Sembla ser que no som l’única que pensa això, ja
que han quedat una sèrie d’esmenes en aquest sentit vives
d’altres grups.

Quant a la resta, creiem que és imprescindible escometre
una major coordinació entre les entitats municipals i el Govern
en els aspectes de prevenció, ja que de poc serveix una
informació que no es transmet amb prou rapidesa i que no
arriba de manera bidireccional dels uns als altres. Que
s’informi que plou a un lloc quan la gent s’ofega no serveix de
res i en aquest aspecte tenim òbviament mancances molt, molt
greus. Per tant, és necessari un esforç en general de tota la
nostra administració pública, no perquè els funcionaris no
s’esforcin, sinó perquè és necessari que tenguin els millors
mitjans tècnics i formatius.

Pensam que és necessari establir mecanismes de costos de
trasllat que puguin produir-se d’una illa a una altra per a
qualsevol qüestió sempre que sigui obligatòria, per exemple els
casos dels policies, quan només hi ha aquí una escola, només

l’escola per fer el curs bàsic de policia només és a Mallorca.
Per tant, s’han d’habilitar aquests tipus de beques per sufragar
aquests costs.

Quant a la nostra..., li he de dir i ja ho he dit en altres
intervencions, que tenim una mancança sistemàtica de personal
inspector en tots els àmbits i és per això que és molt important
qualsevol acció que es faci per lluitar contra el frau en
qualsevol de les seves facetes. I en aquest aspecte ampliar
plantilles i fer plans d’actuació és una necessitat.

Accions de millora per al funcionariat, no s’equivoquin, si
es fa de manera estudiada, coordinada i raonada és molt
rendible. Intentar estalviar a través del funcionariat, de la seva
precarietat, o de les sots-contractacions de serveis, sempre
acaba costant més car, fins i tot molt més car, i de vegades
després hem de rescatar coses que hem externalitzat.

Quant a les bestretes, també vull dir-li que pens com el Sr.
Font, crec que estan vostès actuant com està actuant l’Estat
amb les comunitats autònomes. Crec que s’haurien de repensar
la seva actuació i, com a mínim, acomplir el que s’ha firmat o
s’ha promès, crec que és interessant, hauria de ser així.

Per una altra banda, no me’n vull anar sense dir-li, donar-li
l’enhorabona si és cert el que surt als diaris, que no ho sé, he
llegit als diaris que potser seria vostè la candidata al consell.
Per tant, la meva enhorabona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Doncs torn en contra de les esmenes.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr.
Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé,
nosaltres consideram que aquests pressuposts que augmenten
un 8,9% respecte de l’any passat, tenen una quantitat
considerable de doblers, crec que s’han fet esforços per
augmentar aquests pressuposts, que arriben a 5.500 milions
d’euros, i això no hauria estat possible si no fos per una política
fiscal que s’ha dut a terme per part d’aquest Govern, també
amb el nostre suport, amb els imposts que existeixen, que el
Partit Popular qüestiona constantment, quant a l’impost de
patrimoni, de successions, o la pujada de l’impost al tram
autonòmic de l’IRPF d’un 3% de la població que més doblers
té en aquesta comunitat autònoma.

I és que és veritat que s’ha fet política a contrapèl durant
molts d’anys, però a contrapèl i en contra de les polítiques
antisocials que es duien a terme per part del Partit Popular a
nivell estatal, amb regles fiscals injustes, amb uns ajuntaments
que no podien gastar doblers que sí tenien. Crec que el
finançament dels ajuntaments ara està millor i que ara el que
s’ha de fer és flexibilitzar aquest dèficit que s’exigeix per part
del Govern central. Com dic, totes aquestes polítiques que
s’han fet, no haurien estat possibles sense dur a terme una
política fiscal que s’ha dut a terme evidentment des d’aquesta
conselleria també.
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S’han recuperat drets en aquesta comunitat autònoma, s’han
convocat oposicions i els treballadors públics ara mateix estan
en unes condicions més dignes que abans amb el Partit Popular. 

Dir que les esmenes sobre l’Oficina Anticorrupció, que fan
baixes a l’Oficina Anticorrupció, és clar, ahir el Partit Popular
deia que no..., ahir no ho va dir exactament així, però l’altre dia
en comissió deia que no confiava en aquesta Oficina
Anticorrupció i que era suficient amb tots els mecanismes que
hi havia a les diferents institucions per perseguir la corrupció.
I ja li vaig dir ahir, Sr. Camps, no ha estat suficient,
evidentment que no ha estat suficient, es pot demostrar de
manera empírica amb tot el serial de corrupció que hi ha hagut
en aquesta comunitat autònoma i, per tant, necessitam aquesta
oficina, que ja té un reglament i que és difícil de posar en
marxa, però s’està fent i crec que hem de ser justos i fer menció
a què és una oficina nova, que mai no havia existit i, per tant,
necessita temps.

Després parla vostè d’un Pla de lluita contra el frau fiscal,
vostè que ha defensat una i altra vegada que els ciutadans
cerquin la millor manera per pagar manco imposts. Del que es
queixaven els tècnics d’Hisenda durant 7 anys del Govern
Rajoy era que hi havia una manca de personal absoluta a
Hisenda, i això no es corregeix amb un pla antifrau, sinó
contractant més personal a Hisenda, perquè és totalment
insuficient i, a més, posar aquest personal a treballar perseguint
el gran frau fiscal, no el petit frau fiscal que és insignificant en
tot cas en el nostre país, o és manco significant que el gran frau
fiscal que fan les grans empreses, fent enginyeria que vostè
mateix defensa.

Sobre la reducció del deute, jo crec que és motiu d’alegria
que hagi baixat en relació al PIB, vostè sap que nosaltres
qüestionam part d’aquest deute perquè pensam que hi ha un
deute il·legítim perquè s’han fet polítiques que no eren en
interès de les majories socials, sinó que es feien per beneficiar
unes quantes persones, cas com el del Palma Arena, o altres
infraestructures que eren totalment innecessàries i que es feien
en una lògica de benefici privat i no per al benefici de la
ciutadania.

Sobre el tema de les bestretes. L’altre dia demanava vostè
que els consells anessin als tribunals...

(Remor de veus)

... -no, no-, vostè, en una iniciativa aquí, instava els consells
que anessin als tribunals a demandar aquestes bestretes, però ni
vostè ni aquest Parlament són qui per dir el que han de fer els
consells als tribunals, però que ho facin si volen, no perquè
vostè ho digui, o perquè el Parlament els ho demandi, perquè
els consells són autònoms i poden fer les gestions que vulguin.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sobre el tema de la cooperació municipal, és clar, que ho
digui un membre d’un partit un ministre del qual ha fet
retallades constants i no ha deixat gastar als ajuntaments el que
tenien a disposició, crec que almanco..., bé, ja no sorprèn, però
bé, crida l’atenció aquesta manca de lògica per la seva part.

Sobre el tema del fons de contingència. Jo crec que sobre el
tema d’emergències no hauríem de fer demagògia, perquè
evidentment i ho ha dit la consellera, per molt de fons de
contingència que hi hagués, no s’hauria pogut evitar el que va
succeir. I els protocols que s’han fet servir, que també jo crec
que era responsabilitat, o van ser responsabilitat durant un
temps per part del Partit Popular, s’haurien de renovar i
s’hauria de millorar la coordinació. Però ni molt manco això
serviria per aturar un desastre natural com el que va passar i jo
crec que d’això no se n’hauria de fer política.

Sí que tinc un dubte per a Ciutadans, per al portaveu de
Ciutadans, l’esmena 14479 i l’esmena 14478, que una d’elles
diu que s’ha d’invertir en I+D+I en planta hotelera, m’agradaria
saber quina és la baixa, quina és la baixa? Que em digui per
favor quina és la baixa per donar d’alta aquesta inversió en
I+D+I en planta hotelera. Moltes gràcies, si ho fa després.

En tot cas, sobre aquesta secció pensam que són uns bons
pressuposts, donarem suport a aquesta conselleria i votarem en
contra de les esmenes que queden vives.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Jo començaré pel principi de la
intervenció del Sr. Camps que avui de bon matí ja ha començat
fort, es veu que havia pres un bon cafè, un bon cafè ben negre,
i jo li recordaré una qüestió crec que molt important i que ell se
n’oblida, els seus amics de l’extrema dreta varen denunciar en
el seu moment al Sr. Valtònyc i per això té una pena de presó
i està perseguit, en canvi, i vostè demanava el mateix
tractament que el Sr. Valtònyic. Nosaltres per a vostè no
demanam pena de presó per a vostè Sr. Valtònyc, per a vostè el
que demanam és educació, educació i respecte, respecte a la
igualtat, a les llibertats, cosa que es posa prou en dubte moltes
vegades les seves intervencions.

En tot cas, de la seva intervenció del principi, jo sí que
destacaria una cosa en positiu, ara justament el Sr. Pep Castells
no hi és, però avui fa res, pràcticament dos dies que el Sr. Pep
Castells ha estat triat com a candidat de MÉS per Menorca, i
vostè avui ja l’atacava. Vull dir que el Sr. Pep Castells i MÉS
per Menorca segurament van bé, que vostè els ataqui.

(Remor de veus)

En tot cas començaré, en tot cas començaré per contestar
allò de “mai hi ha hagut tants de doblers...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor, silenci.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

...,  “mai amb tants de doblers s’haurà fet tan poc”, ha estat una
de les seves frases. Efectivament hi ha molts de doblers,
aquests pressuposts tenen, i és una obvietat, més doblers que
mai, una xifra rècord del que havíem tengut en relació al que hi
ha hagut històricament. Però és que aquesta comunitat
autònoma, aquesta terra, aquest país com a mi m’agrada dir, té
moltes necessitats, té moltes mancances i encara ara, fins i tot
amb els pressuposts més grans de la història, seguim tenint
moltes mancances, en part històriques, pel mal finançament
històric que hem patit, i bona part per les retallades que hi va
haver la passada legislatura, que crec que vostè no se’n recorda.

Aleshores només per recuperar tot allò que s’havia fet
malbé la passada legislatura, només en educació i en sanitat,
només en sanitat i educació ja hi havia una doblerada a posar,
una doblerada a posar. I recordar per exemple que el
finançament d’educació pública ha estat una de les prioritats
d’aquesta legislatura i en aquests pressuposts més de 1.000
milions, per primera vegada se superen els 1.000 milions, totes
les retallades que hi havia hagut a salut, recordau només els
1.200 professionals de la sanitat pública acomiadats, que ara
s’han recuperat, tornar obrir els centres de salut, obrir nous
serveis, acabar amb copagaments, tot això costa, tot això són
doblers i tot això és una realitat en aquests pressuposts.

Recuperar els drets dels treballadors públics també ha estat
una realitat aquesta legislatura. O dotar de personal els serveis
que s’havien desmantellat, com per exemple la Direcció
General de Fons Europeus, o tot el personal que s’havia retallat
a l’àrea de Medi Ambient, el Sr. Company, absent avui del
debat. Bé, idò tot això costa i aquí són els doblers. També no
ho hem d’oblidar, una part a pagar endeutaments històrics
perquè encara avui pagam les seves autopistes d’Eivissa,
encara avui pagam el metro de Palma, encara avui el pagam.
Encara fins el pressupost de l’any passat encara pagam tot un
seguit de qüestions com aquestes.

També hi ha hagut una prioritat en els consells insulars i en
els ajuntaments, també. El seu monotema han estat les
bestretes, les bestretes, les bestretes, és vera, és un tema que
s’ha de solucionar, en això estam d’acord, que s’ha de
solucionar, però ningú no podrà negar l’increment que hi ha
hagut en el Fons de cooperació local, l’increment que hi ha
hagut en el finançament dels consells insulars. I una cosa molt
important, quantes transferències als consells insulars es varen
fer els quatre anys darrers, quantes? Digui’m quantes
transferències es varen fer als consells insulars? Jo li ho diré,
cap. Digui’m quantes n’hi ha hagudes aquesta legislatura, amb
la corresponent partida econòmica, una molt important la de
promoció turística, -perdoni sí, és vera, sí que n’hi va haver
una, promoció turística i només ho varen aconseguir a Eivissa,
només Eivissa-, a diferència d’aquesta legislatura, els quatre
consells han signat l’acord.

A més,...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Barceló. Sr. Camps, per favor, Sr. Camps no
faci que el cridi a l’ordre, d’acord? Continuï Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... un bon acord econòmic, a més,... -gràcies, Sr. President-, a
més, joventut, polítiques contra la violència masclista i a favor
de la igualtat de gènere, etc. És a dir que hi ha hagut tot un
seguit de qüestions que han incrementat els doblers que s’han
destinat als consells insulars.

Sí que hi ha una qüestió que el nostre grup considera
fonamental que aquesta legislatura ens haurà mancat d’una
manera important, vull destacar la tasca que s’ha fet per part
del Govern, la tasca política com tècnica, que s’ha fet tant en el
tema de finançament, com en el tema de règim especial insular.
També vull destacar la feina que s’ha fet per part de la societat
civil, per part dels sectors empresarials, d’anar tots a una,
administracions públiques, Govern, societat civil, empresaris,
sindicats per reivindicar el que és just. Però al final, al final
finançament res, res, el Govern del Sr. Rajoy va quedar ben
clar que no tocaria el finançament; quan ha entrat el Govern de
Pedro Sánchez ha dit exactament el mateix, res, no s’atreveixen
a tocar l’statu quo, no s’atreveixen a tocar l’statu quo que
afavoreix determinades comunitats autònomes amb molts de
vots, sigui del PP o del PSOE, no s’atreveixen. Mentrestant
aquí seguim perjudicats, i el règim especial no sabem quin serà
al final el resultat, però avui per avui no el tenim. Aquesta és la
realitat.

Per tant, aquesta sí que és una de les qüestions que el nostre
grup lamenta profundament, lògicament, i en aquest sentit,
perquè quedi vostè tranquil, Sr. Camps, ni Montoro ni Montero,
ni Montoro ni Montero. El Sr. Montoro fum, fum, fum i fum,
va dir que arribarien doblers de les carreteres, va dir no sé
quantes coses, convenis, etc., al final res de res, se’n varen anar
amb la moció de censura i no havien concretat res. I quan va
entrar la Sra. Montero les nostres pitjors previsions s’han
confirmat, evidentment, venia amb una sèrie de declaracions
com a consellera d’Hisenda d’Andalusia que anaven totalment
a la contra dels interessos d’aquesta terra, dels interessos de les
Illes Balears, i al final no s’ha fet més que confirmar això.

Per tant, el nostre Grup MÉS per Mallorca continuarà sent
absolutament reivindicatiu, absolutament reivindicatiu amb
aquestes dues qüestions, per a nosaltres fonamentals, perquè
encara necessitam més dotacions, millors dotacions per als
nostres hospitals, per als nostres centres de salut, per a les
nostres escoles, per a la nostra Universitat, per als nostres
sectors econòmics, que es compensi adequadament els petits i
mitjans empresaris que lluiten cada dia amb les importacions,
amb les exportacions perquè estam penalitzats, la nostra
economia està penalitzada. Però, per desgracia, per desgracia,
crec que a Madrid, al Govern de Madrid la impressió que tenen
és que aquí vivim molt bé, que aquí som molt rics, i això no ha
variat gaire sigui PP o PSOE que hagi governat a Madrid, per
desgracia com dic; i els seus grups a nivell estatal tampoc no
han fet la força necessària perquè això canviï.

Per acabar, en relació amb algunes de les esmenes parcials
que s’han presentat ens crida molt l’atenció de les baixes que
es fan de personal, tant per part del PP com de Ciutadans, per
exemple, a les direccions generals de Participació i
Transparència, fonamentals per als temes de l’administració
electrònica i de protecció de dades. Vostè se’n riu de la bústia
electrònica que ha obert ara l’oficina anticorrupció, però és que
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això és el futur, això és el que evidentment és obligatori per
llei, és obligatori per llei, en qualsevol cas, vostès voldran
veure quin és el missatge que envien contra l’Oficina
Anticorrupció, perquè el missatge que envien lògicament és
que els molesta, que els preocupa, que això no ho volen. 

Gràcies, vaig acabant.

Per altra banda, també moure doblers de l’impost turístic,
l’impost turístic té un funcionament establert per la llei i pel
reglament, hi ha una comissió que decideix quins són els
projectes, no és el Parlament directament que decideix els
projectes. Vostès voten tots els tràmits normatius,
reglamentaris, legals, etc., perquè no és així que funciona, hi ha
una comissió establerta amb una determinada composició i
aquesta és la que decideix cap on van, i lògicament no es pot
fer a dit, el vull aquí, el vull aquí deçà, com vostès pretenen.

Sorprenen molt algunes de les baixes, per exemple, a
interessos de demora, ja li vaig dir, sorprèn molt perquè... bé,
ja li vaig dir en comissió, resulta que les partides més grans que
hem hagut de pagar d’interessos de demora aquesta legislatura
han estat de projectes que vostès no varen ser capaços
d’executar els passats quatre anys, i ara, el Govern de l’Estat,
en aquesta legislatura, ens ha reclamat els doblers, i hem hagut
de pagar interessos, perquè vostès no varen ser capaços
d’executar aquests projectes perquè deien que no hi havia
doblers, però els que sí estam capaços d’executar projectes
aquesta legislatura hem estat nosaltres perquè el Centre Bit de
Menorca és una realitat, perquè el Centre Internacional Toni
Catany de fotografia està sent una realitat, etc. 

Per tant, s’ha demostrat que sí es podien fer, i en canvi,
quina ha estat la realitat? Doncs, ara vostè reclama, d’on surten
els milions d’euros que hem de pagar? Doncs jo li diré, només
el que hem hagut de retornar a l’Estat per la seva
incompetència a l’hora d’executar, 6,2 milions d’euros pels
projectes no executats de s’Enclusa de Platja de Palma, de Sant
Lluís i de Ferreries, 6,2 milions d’euros d’interessos que hem
hagut de pagar a l’Estat, que hem hagut de pagar a l’Estat.

(Remor de veus)

Moltes gràcies. Evidentment, no estarem d’acord amb les
esmenes que vostès presenten atesa aquesta situació.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Entram en la recta
final dels darrers pressuposts de la legislatura i hem pogut
veure les diferents visions dels grups parlamentaris, alguns amb
moltíssima passió. 

Abans de res, dir que no ens queda cap esmena viva a
aquesta secció per la qual cosa passaré a fer la nostra anàlisi, la
nostra petita anàlisi. Abans, emperò voldria agafar les paraules

de la Sra. Cladera i remarcar el que va dir l’AIReF que avala
com a probables les previsions macroeconòmiques d’aquests
pressuposts. Per açò i per altres motius estam en contra de les
esmenes a la totalitat fetes a aquesta secció.

Durant aquests anys hi ha hagut una clara voluntat de girar
les polítiques cap a un vessant més social, posant les persones
al centre, i s’ha aconseguit en certa mesura, per què dic en certa
mesura? Doncs, perquè hi havia i hi ha molt camí a recórrer;
amb tot, des de MÉS per Menorca valoram molt positivament
els canvis viscuts i introduïts durant aquests gairebé quatre
anys, s’han creat noves figures de desgravacions afavorint les
classes més baixes, s’han reorientat les polítiques i s’han fet
més socials, s’han retornat drets perduts durant la crisi, s’està
intentant diversificar l’economia, etc. 

Les esmenes presentades per l’oposició han mantingut
coherència durant tota la legislatura, així el PP no ha defallit en
la seva voluntat d’anar contra l’impost de turisme sostenible o
l’Oficina Anticorrupció. Han mantingut esmenes clàssiques,
com són les que fan baixa al deute o buidar l’AETIB,
organisme en el qual no hi creuen. 

Pel que fa al deute, en concret als interessos de demora dels
que tant parlam, hi ha pressupostats 11 milions i el PP fa baixa
per 24 milions, i açò que el Sr. Camps considera que aquest
partida està inflada. Déu n’hi do! 24, 24 milions. 

Així mateix hi ha esmenes que condicionen la secció 32 del
pressupost, que és la que inclou els recursos que corresponen
als consells insulars per exercir amb autonomia les seves
competències pròpies. És a dir, el PP vol determinar en què
s’han de gastar els consells insulars els seus recursos, vulnerant
així l’Estatut d’Autonomia i la Llei de finançament dels
consells insulars, als quals atorga l’autonomia en la gestió dels
seus interessos. La Llei de finançament dels consells insulars
deixa clara la definició dels recursos transferits a cada illa a
través d’aquesta llei com a recursos indeterminats, o sigui, de
lliure determinació per part de les institucions insulars, article
2.1, el sistema de finançament definitiu que regula aquesta llei
no té caràcter indefinit. En aquest sentit, cal destacar que en
aquesta legislatura els consells han rebut un 57% més de
recursos i així hem passat de 270,43 milions d’euros a 425,6
milions d’euros. 

Bestretes, el tema estel·lar d’aquests anys. Si bé durant el
debat de fa unes setmanes de la devolució de les bestretes vam
dir clarament que és el moment de tancar aquest tema, a
l’esmena 14265 del PP, d’afectació, amb una partida de
4.300.000 euros, el problema és on fan l’afectació i és al codi
46100 del programa Suport financer als consells insulars. No
té gaire sentit, senyors i senyores diputats del PP, voler
condicionar d’aquesta manera el finançament dels consells, no
entenem que les bestretes s’hagin de pagar a través dels
recursos propis dels consells. 

El Sr. Camps ens diu, ho acaba de tornar a dir, que si fem
una proposta de transacció l’acceptarà, bona solució. Nosaltres
pensam que és feina seva també fer unes esmenes que siguin
una mica condretes, de tota manera, seguim pensant que la seva
esmena no resol el problema de les bestretes, nosaltres pensam
que és l’articulat de la Llei de pressuposts que havia de recollir
la solució. És per açò que vàrem presentar una proposta de
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transacció a l’articulat, per provar de resoldre la situació, que
va ser rebutjada. 

Quina és la nostra proposta que ja hem fet pública en
diferents ocasions i en la qual seguirem insistint i que ja hem
explicat unes quantes vegades? Primer, no retornar les
aportacions transferides en concepte de bestreta; segona,
s’establiran les quantitats fixades per les diferents lleis de
pressuposts com a garantia de mínims, i tercer, la diferència
entre les quantitats fixades en la liquidació elaborada per la
Conselleria d’Hisenda i la garantia de mínims conformaran els
plans d’inversions per a la liquidació de les bestretes, i aquests
poden ser plans plurianuals, i hauran de ser els mateixos
consells que facin les seves propostes d’inversió. Ho hem dit
manta vegades. Des de MÉS per Menorca fa molt de temps que
cercam la solució a aquesta problema; primer silenciosament,
i ara ja públicament perquè ja fa massa temps que l’arrossegam,
i en açò tots coincidim. 

Acab. Mantindrem el sentit de vot fet a comissió, a
excepció de l’esmena 14266 del PP, al qual votarem a favor. 

I diu el Sr. Barceló: ni Montoro ni Montero; i jo afegiria: ni
diputats ni diputades a Madrid que no siguin lleials a la nostra
terra. Entre uns i altres fem el món, i a nosaltres ens el volen
deixar mig fet.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, gràcies. Avui
potser sorprendré, però voldria començar donant l’enhorabona
al Sr. Camps, sé que és una sorpresa, però em sembla que és la
primera intervenció en matèria econòmica en què no ha fet
previsions, i això, ja n’ha après, ara que se’n va... ara que se’n
va n’ha après. Després que les equivocàs totes ara n’ha après
i no fa cap previsió. Bé, benvingut.

Miri, ha fet un resum de quins han estat els principals
problemes de la conselleria, i els ha centrat bàsicament... -bé,
en el tema de reducció del deute directament ha mentit, perquè
s’està reduint el deute en relació amb el PIB, però bé...- en les
bestretes i en Cesgarden; això eren els grans problemes, la qual
cosa apuntala la meva opinió que vostè se’n va al consell. Ja li
ho vaig dir, no sé si amb el seu partit o... amb el PP. Després
vostè aquí a fora em va dir si era amb Vox; no, jo crec que no
és amb Vox, jo a vostè el compar amb aquell grup de música
dels anys vuitanta, que es deia Ultravox; idò...

(Rialles de l’intervinent)

... Dancing with tears in my eyes, idò això és el que li passarà
a vostè, Sr. Camps.

Miri, de les bestretes vostè hauria de dir..., vostè hauria
d’explicar dues coses de les bestretes, n’hi bastarien dues: per
què l’any passat varen votar en contra d’aportar 6 milions
d’euros al sistema de bestretes, varen votar en contra, varen
votar en contra, no digui que no, miri les actes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., 6 milions d’euros de bestretes i vostès varen votar en contra.
I per què aquesta esmena que ahir no es va votar perquè gent
s’hi va oposar, entre altres nosaltres, perquè no la varen
presentar com a bestreta a l’articulat? Perquè era molt senzill,
era molt senzill, s’hagués pogut fer, no la varen fer; ara pareix
“no!, aquí s’han oposat”; no, i per què no la varen fer? Tenien
tot el dret del món a fer-ho. 

Vull tornar a repetir els arguments que vaig exposar ahir. El
problema és que volem incorporar una mica lligant amb el que
deia el Sr. Font: són majors d’edat els consells, hi ha un govern
i són els consells amb el Govern que s’han de posar d’acord.
Nosaltres vàrem assentar, perquè hi havia acord unànime,
entenc, les bases, primer instant a arribar a un acord tant els
consells com el Govern i, segon, que ningú no hagués de
retornar doblers. El tema de la garantia de mínims és una cosa
que s’incorporava després; idò ara només faltaria... No, és que
no basten, no basten les bestretes, hem de reclamar més
doblers. Escolti, això no ho diu enlloc, no ho diu enlloc!, Sr.
Camps, i aquí a força de forçar la màquina l’arribarem a
espenyar. 

Segona: per què ens trobàvem -torn repetir l’argument-
trobàvem que incorporar l’esmena de Cesgarden era un error,
i jo crec que va ser involuntari per part de MÉS per Menorca,
però vostè no pot al·legar ignorància, en teoria sap de què va el
pressupost. Perquè ho volien incorporar a l’article 7, que parla
d’incorporacions de crèdit. Incorporacions de crèdit són aquells
sobrants de l’any 18 que via llei de pressuposts es poden
incorporar a l’any 19. Si de Cesgarden l’any 18 no hi ha res,
ergo no es pot incorporar res l’any 19, per això dèiem que si
l’incorporàvem era un engany a la ciutadania de Menorca, i
nosaltres evidentment no estam disposats a fer això, s’ha de
cercar una altra solució però aquesta no era vàlida, aquesta no
era vàlida, i vostè ha d’estar d’acord amb mi. Hagués estat molt
senzill dir: “Venga, votam a favor”, així pareix que hi ha un
titular que l’assumpte s’arregla; no, era un engany, perquè com
que l’any 18 no hi havia ni un euro l’any 19 no podien
incorporar res, i evidentment legítimament i amb tota la raó els
ciutadans de Menorca s’haguessin sentit traïts. Per això
evidentment vàrem dir que la solució ha de ser una altra.

Miri, ha criticat el tema d’emergències. Jo no sé..., no sé...,
li ho diré suaument: o s’ha de ser molt cínic o molt hipòcrita,
i li ho dic suaument, eh? Criticar que el pressupost hagi pujat
un 24% quan amb el seu vot favorable la legislatura passada,
quan els pressuposts pujaven un 10% de despesa no financera
emergències baixaven un 2%, s’ha de ser molt cínic per criticar
l’increment del 24%, però com que ja ens coneixem tampoc no
m’estranya, Sr. Camps, també li ho he de dir. 

Li torn dir, li torn dir el tema de l’esmena de 153.000 euros;
no m’ha dit res, era una proposta, era una proposta; senyors del
Partit Popular, vostès a la comunitat deuen 153.000 euros de
2007; de 2003 encara poden ser més, eh?, però de 2007 deuen
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153.000 euros, deuen 153.000 euros, i ningú no els ha fet
responsables de la corrupció, ningú, però si no tornen els
doblers seran responsables del benefici de la corrupció, perquè
els gaudeixen, aquests 153.000 euros, i no són vostres.

(Remor de veus)

Que paguin? No, no, el Sr. Company i la Sra. Prohens, que
ara tenen pes, aquests seran responsables.

Miri, de l’AIReF li ha llegit la consellera el tema de... El
tema de l’AIReF, Sr. Camps, que diu textualment que les dades
macroeconòmiques són probables. I jo em deman: entre tots no
ens n’alegram, d’això?, no ens alegram que l’AIReF, autoritat
independent, digui que és probable que es compleixin les
previsions macroeconòmiques del Govern?, no se n’alegra
vostè?, digui-ho sincerament, no se n’alegra?

(Remor de veus)

Se n’alegra, vostè? Sí; se n’alegra o no? No se n’alegren?
Jo estic extremadament satisfet perquè veig, confii, ja hi
confiava però reafirma la confiança que tenc en aquest govern
que fa les coses amb seny i amb sentit comú; no, no, amb sentit
comú.

A El Pi li voldria dir dues coses. Normalment solc pensar
que fa reflexions encertades; jo avui n’hi discutiria dues, n’hi
discutiria dues. Ha dit, referit al tema de bestretes, crec, crec,
eh?, si no és així..., que els consells insulars han de ser majors
d’edat, no els tractam com a majors d’edat, hem de transferir
les competències... Li vull recordar que hem transferit Serveis
Socials, promoció turística, joventut i ara polítiques d’igualtat,
això és un detall, però han de ser responsables, són majors
d’edat, si els transferim les competències és amb totes les
conseqüències... No ho ha dit? Bé, que facin el que vulguin
amb les competències, ha parlat fins i tot d’urbanisme,
d’ordenació del territori. No és incompatible això amb votar a
favor de l’esmena de Cesgarden?, és una pregunta. Jo crec que
de Cesgarden s’ha de trobar una solució, no dic això, però
l’argument no és incompatible?, és una pregunta.

I després, l’altra. Vostè ha dit literalment, literalment, i li ho
dic amb afecte, Sr. Font, i crec que és un error, ha dit: “Té una
burrada de doblers, té una doblerada; en falten”, vostè diu “en
falten”; el que en falten d’una altra banda, això ho hem discutit
massa vegades, però si aquí dins feim el discurs que tenim una
doblerada i que tenim una burrada de doblers és quan això, tret
de context, tret de context, Sr. Font, por fer mal, pot fer mal.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No. Bé, no, jo cit literalment les paraules que ha dit, eh?

Ciutadans ha parlat de 30 milions de capitalitat. Llegeixi la
Llei de capitalitat perquè és possible que es torni a la contra
aquest argument. Els 30 milions de capitalitat incorporen els
fons de cooperació local, que s’han de reduir dels 30 milions,
i evidentment parlen d’inversions que les administracions
autonòmiques, per tant consell i Govern, puguin fer a Palma.
Evidentment hi ha d’haver uns crèdits de lliure disposició per
a l’ajuntament, sense dubte, sense dubte, però de la literalitat de
la llei Son Dureta compensaria amb escreix durant un parell

d’anys tots els 30 milions que poguéssim compensar, i això ho
hem d’impedir. Una altra cosa és reclamar els 30 milions per 30
milions que no és just perquè hi ha el Fons de cooperació local
que s’ha de restar d’aquí i l’altra cosa és que es puguin millorar
els recursos de lliure disposició, és diferent.

A la Sra. Xelo Huertas li voldria dir que això que no hi ha
cap crèdit per a les inundacions, bé, és que... bé, és que s’hauria
de llegir l’articulat i l’esmena que ja va fer el Partit Socialista
a l’articulat, precisament a l’article 7, d’incorporacions, allà on
preveu que el decret llei que es va aprovar i es va convalidar en
aquest plenari de 45 milions d’euros per fer front a les despeses
de les inundacions les declaraven també crèdits que es
podien..., susceptibles de ser incorporats a l’exercici de l’any
2019. Per tant, si mira les partides de l’any 2019 és possible, i
probable, que no en trobarà cap, ara, si mira l’articulat veurà
l’explicació d’on són els doblers i els doblers ja els tenim i el
que ara hem de fer és incorporar-los a l’any 2019 perquè
s’executin quan s’hagin d’executar. De fet, ja s’han començat
a executar.

 Acabaré, miri, el Sr. Camps ha començat amb dades, jo
també vull començar, vull acabar amb dades: s’ha millorat el
rating, voldria saber, a pesar nostre, voldria saber si llevam 38
milions d’euros d’interessos, com quedaria el rating, a pesar
seu.

 Hem sortit dels mercats, hem reduït el deute, tancam amb
superàvit, hem reduït el període mitjà de pagament, hem
crescut el 13,6% el període més llarg de creixement de tot el
segle actual, 70.000 de treball ocupat, 560.000 persones
ocupades a l’estiu de l’any 2018, cada any s’incrementen el
nombre de turistes i la despesa per turista, enguany també. Els
convenis col·lectius creixen, han crescut a una mitjana... el
triple que la mitjana de l’Estat, el triple, vostè quan diu amb
què ho noten els ciutadans, aquí en té una prova irrefutable.
S’han incrementat de 6 a 15 deduccions fiscals, s’han reduït els
impostos a les classes mitjanes i baixes per molt que diguin que
no. S’han aprovat quatre pressuposts en temps i forma i ara
l’AIReF ens confirma que les dades a les previsions
macroeconòmiques que fa el Govern són probables.

Senyors del Partit Popular, els ho he dit un parell de
vegades: si vostès haguessin fet la meitat de la meitat
haguéssim demanat el Nobel per al Sr. Bauzá o per al Sr. 
Company.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, en el conjunt del debat d’avui tenim clares unes coses:
primera, no hi ha partida per a les bestretes. La consellera ha
estat incapaç de donar-nos la partida exacta d’on pagaran les
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bestretes, bé, açò sí, hem de confiar en el Govern. Hem de
confiar en el Govern, en fi...

I parlant de bestretes també parlarem dels consells insulars
que, efectivament, s’ha incrementat un 57%  -deia la Sra. Font-
l’aportació del Govern als consells insulars, però no han
augmentat ni un euro del que marca la Llei de finançament dels
consells insulars. Vostès doten els consells insulars de més
recursos perquè hi estan obligats, no perquè els agradin els
consells insulars, no perquè els agradi donar doblers als
consells insulars, no, perquè hi estan obligats per llei. I sap
quina llei? La Llei de finançament de consells insulars  a la
qual vostès varen votar en contra a l’anterior legislatura i la
qual vostès deien que derogarien i que no han derogat,
afortunadament. Aquesta és la realitat, per tant, no treguin pit
de dotar de més recursos els consells insulars perquè hi estan
obligats per la llei que va fer el Partit Popular en solitari a
l’anterior legislatura.

I Sr. Alcover, vostè ens parla de l’esmena de MÉS per
Menorca d’ahir de les bestretes, de l’altra esmena sobre
Cesgarden, és que vostès no han volgut trobar una solució
perquè si era una qüestió formal n’haguessin pogut parlar entre
tots i haguessin pogut solucionar-ho com varen solucionar
l’educació de 0-3 anys. Vostès no han volgut trobar una solució
ni per Cesgarden ni per les bestretes i aquesta és la realitat, Sr.
Alcover; perquè allò de Cesgarden no és que sigui una cosa del
Partit Popular, no, no, no, va ser una promesa electoral de la
Sra. Armengol, evidentment quan era a l’oposició, però en
campanya electoral la Sra. Armengol va venir a Menorca a dir
que el Govern, si ella governava, ajudaria a pagar al consell
insular les indemnitzacions de Cesgarden. Han passat quatre
anys i ni un euro i han estat incapaços, ja al darrer minut, de
consensuar una esmena per a Menorca per deixar-ho sobre la
Llei de pressuposts i poder complir aquesta promesa de la Sra.
Armengol.

I una qüestió que també m’agradaria ressaltar, nosaltres
hem fet una proposta de baixar imposts i nosaltres som molt
clars, i ho diem amb la cara alta: volem pagar menys imposts;
i deia el Sr. Saura que... sí, efectivament, volem pagar menys
imposts dintre de la legalitat. Almenys no fem com molts de
ministres del Partit Socialista que creen empreses pantalla per
pagar menys imposts, nosaltres volem que açò quedi marcat a
la llei, no com vostès que fan estratagemes per poder pagar
menys, o com ja... ja no em referesc als de Podemos, com el Sr.
Monedero que va defraudar a Hisenda 450.000 euros, o el Sr.
Echenique que no pagava la Seguretat Social del seu assistent,
o Errejón, que cobrava una beca que no havia de cobrar sense
anar tan sols a la Universitat de Màlaga. En fi..., és a dir, n’hi
ha uns que són corruptes o volen pagar menys imposts
defraudant Hisenda i altres que de forma legal volem que tots
els ciutadans s’aprofitin d’una legislació impositiva més baixa.

I mirin, nosaltres volem, perquè quedi clar, volem que hi
hagi una oficina anticorrupció, no ens vam negar que hi hagués
una oficina anticorrupció, de fet, l’any passat no vam fer
esmenes en contra de l’Oficina Anticorrupció, però al que no
estam disposats és a tirar els doblers en una bústia, no estam
disposats a dedicar enguany 500.000 euros...

(Remor de veus)

... i l’any que ve 940.000 euros en una oficina que no funciona;
que ahir deien: l’hem de deixar arrancar; és que duim un any,
quan és que arrancarà aquesta oficina? Un any, i el primer pas
és posar una bústia...

(Remor de veus)

... escoltin, escoltin..., permeti’m que els digui... escoltin,
m’estim més dedicar aquests doblers a millorar les dotacions
d’emergències i per açò fem aquesta esmena que avui
presentam.

Una altra qüestió que la consellera tampoc no ha contestat
és per què s’incrementa en 6 milions d’euros la partida
d’interessos de demora, tampoc no m’ha contestat. El Sr.
Barceló deia que s’havien pagat 6,2 milions d’euros a
S’Enclusa, bé..., però enguany, l’any que ve, per què
s’incrementa l’any que ve 6 milions d’euros la partida
d’interessos de demora? I en qualsevol cas -i que serveixi per
a la resta de debats-, si nosaltres... nosaltres volem buidar
l’Oficina Anticorrupció una vegada, nosaltres volem arribar a
uns interessos de demora que siguin assequibles, normals, a
partir d’allà totes les esmenes que vostès ens aprovin amb
baixes en aquestes partides retirarem la resta d’esmenes. No
volem buidar tres vegades els interessos de demora ni tres
vegades l’Oficina Anticorrupció, retirarem automàticament la
resta de partides que facin baixes a aquestes partides. Ho dic
perquè quedi clar, perquè açò que volem buidar tres vegades...,
no, no, no, no hi ha cap esmena que buidi tres vegades res, hi
ha esmenes parcials que són ofertes que fem al Govern perquè
si alguna s’aprova, s’aprovi, però, evidentment... home, si
nosaltres sabéssim que vostès ens aprovaran totes les esmenes,
home, en llevaríem algunes per no crear aquestes
incoherències.

Una altra qüestió que m’agradaria també destacar abans
d’acabar, és el tema de l’AIReF. Mirin, l’AIReF va enviar un
document al Govern dia 17 del 12 a la una i vint-i-nou, i
aquesta mateixa informació va arribar al Parlament ahir, a les
onze, i als grups, ahir, a la una, cinquanta-sis; què curiós que el
Sr. Alcover ja tingués aquest informe abans que arribés al
Parlament! No serà que aquest govern afavoreix determinats
grups parlamentaris en contra d’altres?

(Remor de veus)

No, no, no.... No, no, vostè ahir ja va parlar de l’informe de
l’AIReF i ahir els grups parlamentaris no el tenien, perquè va
arribar a la una cinquanta-sis, Sr. Alcover. No ho sé. Jo no vull
desconfiar d’aquest govern, ja que el govern ens demana que
hi confiem, però evidentment es nota que hi ha una certa
predilecció per determinats grups parlamentaris.

En qualsevol cas, ja li ho diré, tot i que l’informe...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
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... -i vaig acabant-, tot i que l’informe de l’AIReF,
efectivament, diu que... l’AIReF avala com a probables les
previsions macroeconòmiques, si miren la gràfica veuran que
el que diu l’AIReF és que el creixement econòmic per a
Balears, ell el preveu en un 2,2, i vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... i vostès fan un 2,7...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, du un minut i mig de demés.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ja per acabar li desig tot el millor a la consellera, que quasi
quasi m’ha entendrit tant, que fins i tot votarem a favor de totes
les esmenes que queden d’aquesta secció, no de les altres. Li
desig el millor i si vostè és candidata al Consell Insular de
Mallorca, enhorabona i que vagin molt bé totes les eleccions,
tot el procés electoral.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. I encara queden 5 mesos, deixau-vos
de candidats, hi ha un feiner!

Sr. Alcover, l’AIReF també diu el següent, a mi que me’l
donessin més tard o més prest m’és totalment igual, m’és
totalment igual, però diu clarament que, és vera que diu que
avala com a “probables, las previsiones macroeconómicas del
2019 de las Islas Balears”, i tot això, però també fa referència
a tot un seguit de recomanacions, que els diu que segons quines
coses les han fetes posteriors a quan tocava. És a dir, demanar
si compleixes, s’ha de fer abans de la publicació del pressupost,
els ho diu clarament, a la proposta de pressupost i els treu
targeta. Fa una referència explícita a la documentació aportada
pels models i paràmetres que han emprat, “en sus previsiones
macroeconómicas que deben ser públicos, siguiendo lo
dispuesto en la Directiva 2011/85, sobre requisitos aplicables
a los marcos presupuestarios del estado miembro, no es
público, tiene que ser público con anterioridad, que se
proporcione,” i això és un detall que jo crec que és important,
així com proporcionen dades damunt probablement creixerem
el 2,7%.

I ens demanava el Sr. Alcover: no estau contents d’això? Jo
no, jo “probable” fill meu, jo blat, jo blat dins el sac, fermat i

pesat i cobrat, i cobrat, “probable”, “probable”. És
“probable”que tenguem un REB, és “probable”que tenguem
un sistema de finançament, és “probable”que demà plogui, és
“probable” que tengui mal de panxa després de Nadal, és
“probable” que complim. Però li diu clarament que s’ha de
proporcionar, “que se proporcione en la medida de lo posible
la información sobre las previsiones de empleo”, cosa que no
s’ha aportat, a més de les que sí s’han aportat per al creixement
del PIB. I li ho diu pàgina 4, punt 2 de les recomanacions: “No
obstante se señalan las siguientes recomendaciones”.

És adir, no presentam en cap moment quines són les seves
dades, perquè creuen que l’ocupació, segons el Govern,
creixerà per a l’any que ve damunt un 3 i busques per cent, no
és així? I ells diuen damunt un 2,6, hi ha molta diferència. Això
els diu que no l’han aportat, AIREF, no El Pi.

Senyors del Govern, tots i Sra. Consellera, El Pi no ha
volgut en aquest debat, llevat del que hem demanat
d’Emergències per als ajuntaments, no hem volgut entrar en
altres qüestions d’Emergències, després del que ja hem parlat
moltes vegades, i estic d’acord amb el Sr. Pericay, que a la
moció que vàrem presentar i que varen esmenar tots els partits
i que ens vàrem posar d’acord, allò hauria de ser la doctrina a
seguir pura i dura. Si vostè està convençuda que amb el seu
pressupost l’acomplirà amb el que té, fantàstic. Però estaria bé,
després de Sant Sebastià, després de Sant Antoni, començar a
veure com seran aquestes modificacions, perquè això sí que no
té res a veure ni amb eleccions, ni amb candidats, perquè si
torna venir qualque barrumbada, que de vegades el mes de
febrer i març vénen, perquè es torna començar a encalentir, ens
podem trobar amb problemes molt greus durant campanya, i
això sí que tendria una repercussió electoral, i normalment si no
surt bé, fot al que governa, i si ho dus bé sol anar millor als que
governen. Els avís, per això no hem volgut fer d’aquesta
qüestió, ficar el dit dins la nafra, perquè crec que vàrem fer un
bon acord entre tots amb aquella proposta d’El Pi i amb les
esmenes que tots vostès varen presentar i vàrem consensuar.

Torn al senyor..., -un minut, idò perfecte. A veure, hi ha una
burrada de doblers respecte de l’any 2015 que són insuficients
i amb aquests 1.400 milions respecte del 2015, 1.200 respecte
del 2016 s’han invertit en coses, i nosaltres veiem que
d’aquestes coses amb aquests 1.200 milions tal vegada hi
hauria coses més prioritàries que les que hem fet. N’hi ha
d’altres que eren prioritàries i s’havien de fer, és a dir, tot el
tema de salut, dependència, sanitat, educació, crec que hem
votat a favor El Pi, no parlam per parlar en aquest tema. I què
en falten? Sí, jo he començat la meva anterior intervenció
explicant allò de la Sra. Oramas, i li he dit a veure digui’m un
conveni que tenguem que desenvolupam durant aquest
pressupost, potser que en tenguem qualcun del 2004, més vell
que el pastar, no, no, jo li parl de convenis que te Coalició
Canària i el Govern canari del pressupost que va negociar l’any
2018 que no hem acabat. Nosaltres d’aquests no en tenim cap
ni un, ni un! I aquest és l’exemple que jo intentava posar.

Consellera, és evident que vostè ha pogut manejar un
pressupost superior al que hi havia hagut els altres quatre anys,
és evident que hem tengut més ingressos. El que no queda tan
clar, i ara ho veurem a la secció de Medi Ambient, que tal
vegada els problemes més greus que tenim, siguem capaços
d’haver-los resolt. Això és el que a mi em preocupa. N’hem
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resolt alguns, en tema de salut, benestar social i educació anam
fent un camí, perquè estava molt abandonat. Però n’hi ha
d’altres que en tornarem parlar l’estiu que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs torn del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. Saura, em demanava abans com anava això de les dues
esmenes, 478 i 479, relatives a l’impost de turisme sostenible,
el fons d’impuls..., a la secció 37D. Les dues baixes estan
vinculades als projectes d’habitatge, tant de l’una com de
l’altre, és a dir, al programa de projectes d’habitatge. I les altes,
en un cas estan vinculats a projectes de recerca, i a l’altre a
projectes turístics. Això es combina amb dues esmenes que ahir
ja vaig defensar quan vàrem parlar de turisme, que una té a
veure justament amb incrementar la planta hotelera, tot
l’apartat, diguem-ho així, d’I+D+I, i després la resta està
vinculat amb les inversions necessàries en zones hoteleres
madures, zones turístiques madures. Però és una combinació
d’aquestes d’aquí amb les dues de la secció 12, si no ho record
malament.

Sr. Barceló, no llevam personal de capítol 1, passam
personal de capítol 1 d’una conselleria a una altra, és a dir,
agafam aquest personal que és a la Direcció General de
Transparència i proposam que vagi a Emergències, perquè és
on realment en aquest moment notam que hi ha aquesta
mancança. Per què ho fem? Idò, li ho torn repetir, ja li ho vaig
dir en comissió i ara li ho torn dir aquí, perquè aquest personal
és un personal a més afegit de cara a l’any 2019, i és un
personal que per a nosaltres no té raó de ser, per una raó molt
senzilla, perquè aquest direcció general no ha fet absolutament
res i no es posarà a fer una cosa justament quan queden quatre
mesos per acabar la legislatura.

I la resta que em sembla també important, escolti, en el
discurs d’investidura la presidenta Armengol va parlar d’una
llei de transparència, on és? Ja sé que vostè no és la presidenta
Armengol, però ha format part durant uns quants anys d’aquest
mateix Govern. Per tant, sobre aquesta qüestió, francament
vostès no han fet absolutament res.

Sr. Alcover, la Llei de capitalitat, evidentment que té raó,
fixi’s que jo no deman una inversió de 22 milions, un augment
de 22 milions de lliure disposició, és un augment d’1 milió de
lliure disposició. Ja sé que si m’he referit als 30 era perquè, és
clar, hi ha un diferencial que els ajuntaments, i vostè ha estat a
l’altra banda, els ajuntaments quan reben aquests doblers
generalment, diuen bé, però m’hauria agradat més que això
m’ho passessin amb capacitat d’intervenir, i és això
bàsicament, és una defensa d’aquesta... si l’autonomia local i
en aquest cas, a més, amb una llei de capitalitat per poder
disposar lliurement i no haver-se de quedar amb això que diu
vostè, amb Son Dureta, eh!, està molt bé, però qui decideix
això és el Govern, eh!, per molt que... bé, és un organisme,
diguem, el qual... en fi, participa un govern, consell i
ajuntament, però vaja, de totes maneres, si li ve donat d’aquí i

li diuen això va; una altra cosa és el Palau de Congressos, ja sé
que hem hagut de pagar molt del Palau de Congressos i ha anat
a través de Llei de capitalitat, no?, però també és vera que,
encara que sigui en benefici de la ciutat, des de l’ajuntament
qualsevol grup, els que governen i els que no governen, els
agradaria poder també intervenir.

Una darrera qüestió respecte de l’informe de l’AIReF, jo no
sé si vostè era aquí abans, abans jo li he comentat a la
consellera que m’hauria agradat més que, en fi, la valoració
més que considerar probables aquests pressuposts els
consideràs prudents, que és la màxima categoria a la qual es pot
arribar, eh!

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Carlos
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, intervindré des d’aquí. Sr.
Pericay, si la seva baixa consisteix a llevar doblers de projectes
d’habitatge derivats de l’ITS per dur-los a planta hotelera i a
zones madures turístiques, no entenc la seva queixa d’ahir que
la política d’habitatge social havia arribat massa tard, no entenc
com doblers de l’ITS que han de servir per pal·liar un efecte
col·lateral del turisme en matèria d’habitatge es poden dur
precisament per fomentar aquest sector que ja té totes les
facilitats del món. No ho entenc, Sr. Pericay.

Sobre el que ha dit el portaveu del Partit Popular, em sap
greu, però jo no puc tolerar que digui que determinats membres
del meu partit són corruptes quan no tenim cap condemna per
corrupció, cap, zero condemnes per corrupció, i el seu partit té
massa condemnes per corrupció, Sr. Camps, i vostè ho sap. Per
això, no volen l’Oficina Anticorrupció, no volen una oficina
que pugui prevenir la corrupció perquè no passi una altra
vegada que es tirin els doblers de la ciutadania, perquè si vostè
considera que els doblers invertits a l’Oficina Anticorrupció és
tirar els doblers, què considera que són 554 milions d’euros
tirats per l’embornal de la corrupció segons casos aislados?
Perquè els casos Son Espases, Can Domenge, Cursach, Nóos,
tots aquests doblers que es tiraven per aquests casos de
corrupció, que considera que és això, Sr. Camps?

En tot cas, com he dit abans, no donarem suport a les seves
esmenes i sí que votarem a favor d’aquesta conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
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Sí, gràcies, Sr. President. Jo m’afegesc a la crítica que fa el
Sr. Font en relació amb els convenis amb l’Estat; efectivament,
l’únic que s’ha aconseguit aquesta legislatura va ser que els
convenis que teníem d’inversions estatutàries amb l’Estat que
no havien acabat, que no havien acabat, aconseguir la pròrroga
per seguir invertint, això és l’únic, i el Govern ho ha aprofitat
perquè, com he dit abans, gràcies a això es continua el projecte,
per exemple, del Centre Internacional de Fotografia Toni
Catany o s’ha fet la inversió en el Centre Bit de Menorca,
gràcies a aquesta pròrroga; però res més, res més.

De fet, aquells convenis que hi havia ja acabats que es va
demanar la pròrroga per part del Govern de les Illes Balears per
poder seguir invertint no es va aconseguir, per exemple, el més
greu de tots, conveni Platja de Palma que, gràcies a la
ineficàcia i mala gestió de l’Ajuntament de Palma i el Govern
de les Illes Balears de la passada legislatura, el Sr. Álvaro
Gijón directament i el Sr. Bauzá com a president, s’han perdut
aquests doblers i hem hagut de pagar els interessos, Sr. Camps,
hem hagut de pagar amb interessos.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

L’any que ve no, ja els hem pagats, els hem pagats, els hem
pagats, d’aquí surtin els interessos de demora, jo li posava com
a exemple, li posava com a exemple. Per tant, m’afegeix a la
necessitat, evidentment.

Jo també preferiria doblers de lliure disposició, per tant, els
que vénen via finançament, com reclama el Sr. Pericay per a
Palma; també preferiria que es milloraràs el finançament, però
sinó com a mínim que es compleixi l’Estatut d’Autonomia,
com a mínim; va deixar de complir el Sr. Rodríguez Zapatero,
va seguir sense complir... que no va pagar ja, va deixar de
pagar el conveni ferroviari, va seguir sense complir el Sr. Rajoy
i ara en aquesta legislatura ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Pedro
Sánchez no han arreglat això, no ho han arreglat, seguim igual,
maltractats, i de moment, de moment, com he dit abans, ni
finançament ni REB, ni Montoro ni Montero.

En tot cas, ja per acabar, aquesta legislatura sí que no es
podrà dir... Perdó, una cosa, Sr. Pericay, en relació amb el
personal, evidentment si fa falta personal a Direcció General
d’Emergències s’hi ha de posar, però és que a Transparència
també fa falta, ja li he dit la feina que fan a la Direcció General
de Transparència, el manteniment de la seu electrònica, el
manteniment i futur de l’administració electrònica, que ja la
tenim aquí, necessita personal, no es fa tot sol, no ve de l’aire
del cel això, i necessita personal, necessita personal de la
Direcció General de Desenvolupament Tecnològic i de la
Direcció General de Transparència. I si a algú se li ocorre
desmantellar això s’està equivocant perquè el que farà és no
donar servei als ciutadans i ciutadanes que ho necessiten,
perquè això és el més important, el servei que es dóna als
ciutadans a través de l’administració electrònica, ciutadans i
empreses; desmantellar això és una equivocació enorme,
gravíssima. Per tant, no es pot desmantellar, Sr. Pericay, això
és el que jo li intentava dir.

Finalment, aquesta legislatura s’han fet més convocatòries
que mai dirigides a administració local, a consells i a
ajuntaments, més que mai, no se n’havien fetes mai tantes com
a aquesta legislatura. A títol només d’exemple, entre comunitat

autònoma i consells insulars s’han fet, com dic, més
convocatòries d’inversions i de subvencions que mai; només
del Consorci Turístic s’hauran invertit aquesta legislatura més
de 30 milions d’euros, més de 30 milions d’euros en plans
turístics; de les convocatòries de la Direcció General d’Energia,
mig milió d’euros; han entrat a les inversions de l’impost
turístic els ajuntaments i els consells insulars des del primer
moment; s’han incrementat els fons de cooperació local; hi ha
més doblers que mai per a la Llei de capitalitat de Palma, més
doblers que mai, que evidentment l’ajuntament voldria tenir
més doblers de lliure disposició? Evidentment, tots voldríem
tenir més doblers de lliure disposició, però ningú no em negarà
que si es fan inversions a Son Dureta o fins i tot els doblers que
s’han pagat del Palau de Congressos el primer beneficiat, el
primer beneficiat és Palma, és Palma directament, i
evidentment que s’han de decidir aquestes qüestions en el
Consell de Capitalitat i es parla allà Consell Insular de
Mallorca, Govern de les Illes Balears i Ajuntament de Palma i
és on es decideix. Evidentment, uns estiren més cap a més
doblers de lliure disposició, però també les possibilitats que hi
ha de la comunitat autònoma són les que són. 

Per seguir amb les inversions, només en el 2018 una
convocatòria d’inversions del Consell Insular per a ajuntaments
de 10 milions; 5,5 milions enguany també del SOIB per a
programes dirigits a empreses públiques i ajuntaments; 11,8
milions per a millora d’infraestructures esportives del Consell
de Mallorca; 3,5 milions per a patrimoni cultural per part de la
Conselleria de Territori, i podem seguir, i podem seguir la
quantitat de convocatòries que s’han dut als ajuntaments.

Per tant, no es pot defensar, no es pot defensar, com han dit
vostès, que els ajuntaments o els consells insulars han estat
maltractats quan, per exemple, la inversió que s’ha fet o el
finançament que s’ha donat als consells insulars aquesta
legislatura s’ha incrementat un 10% anual, un 10% anual hi ha
hagut d’increment. Per tant, en aquest sentit vull defensar la
tasca que s’ha fet des del Govern de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, l’informe de l’AIReF
està penjat a la web des de divendres.

(Remor de veus)
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Seriosament li ho dic, no se’n vagi, Sr. Camps, no se’n
vagi, no se’n vagi.

(Alguns aplaudiments)

A la web de l’AIReF evidentment, no se’n vagi, per favor,
no se’n vagi.

(Algunes rialles i remor de veus)

Miri, que podria ser millor, Sr. Font, Sr. Pericay, en lloc de
probable podria ser prudent, que podria ser millor, sí, podria ser
millor. Ara vaig a fer una afirmació i jo sostenc, sostenc i afirm
i voldria que els 59 diputats, almanco els que hi som, fins i tot
periodistes i públic pensassin en el que vaig a dir: jo afirm,
afirm que dia 23 de maig de l’any 2015, és a dir, un dia abans
d’eleccions, un dia després no ho sé perquè del PP no em fiï,
però un dia abans d’eleccions els 59 diputats que som aquí
haguéssim firmat que a dia d’avui diguéssim que hem millorat
el rating, que hem sortit als mercats, que hem reduït el deute,
que amb superàvit, reducció del període mig de pagament, que
hem crescut al 13,6%, que hem creat 70.000 llocs de treball,
que hi havia 560.000 llocs de treball a l’estiu rècord, que cada
any s’ha incrementat el nombre de turistes i despesa per turista,
que els convenis col·lectius han crescut aquesta legislatura el
triple que la mitjana de l’Estat..., bé, que hem passat de 6 a 15
deduccions fiscals...

(Alguns aplaudiments)

... que s’han reduït els imposts, que s’han aprovat quatre
pressuposts en temps i forma... Jo afirm que dia 23 de maig
tots, què dic, firmat?, haguessin pujat a Lluc a peu, haguessin
pujat a Lluc a peu, per a això. Jo això ho afirm, i que qualcú
m’ho discuteixi, que qualcú m’ho discuteixi.

Que podrien ser millors? Sí, i jo podria ser en Bill Gates, i
no ho som, està clar. Qualcú ho vol discutir, això? Qualcú ho
vol discutir o ho hem de parlar seriosament? Això és el que ha
fet aquest govern, gestió, Sr. Camps, gestió, i això s’ha de
valorar, i per això hem d’estar contents, i per això hem d’estar
contents, i per això hem d’estar contents.

Passant a les esmenes, en voldria comentar dues, una a la
qual donarem suport, que és la 14260, ja ho ha dit la Sra. Font.

I l’altra, ràpidament, la de Cesgarden, perquè crec que, en
fi, vostès fan esmenes i no les pensen bé, no les pensen bé, no
les pensen bé; vostè d’entrada diu 2 milions d’euros; la
sentència deu ser de 8 milions d’euros, i l’explicació és dotació
d’una partida per al Consell Insular de Menorca per fer front al
pagament de la sentència del cas Cesgarden. Vostè mateix a la
primera ha dit “hem d’ajudar”, per tant vostè està venent el
Consell Insular de Menorca per un pla de llenties, 2 milions
d’euros; no cobreixen ni el 25% del cost de la futura sentència
de Cesgarden, això d’entrada, això d’entrada!

(Alguns aplaudiments)

Vostè està venent el Consell Insular de Menorca per un plat
de llenties. No es presentarà al Consell de Mallorca amb
aquests antecedents, eh?

Una altra, n’hi diré una altra. Dels 2 milions d’euros, dels
2 milions d’euros en lleva, no m’he descomptat malament,
1.200.000 euros del capítol 1. Això no és gratuït, això no és
gratuït, això són 35 funcionaris interins, 35...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

35 funcionaris interins que se’n van al carrer. Això es
tradueix exactament en això, no hem d’enganar ningú, aquí;
llevam 1.200.000 euros de capítol 1, són 35 funcionaris interins
menys. D’on els traurem?, d’on els traurem, Sr. Camps? Els
traurem de Mallorca?, els traurem d’Eivissa?, els traurem de
Formentera? Totes les conselleries, totes les conselleries que
vostès proposen de baixa tenen funcionaris interins a Menorca.
No passi pena, que si al final va bé i s’han de treure a fora, jo,
por la cuenta que me trae, procuraré que juntament amb la
carta d’acomiadament hi vagi l’acta d’aquesta sessió, on jo ja
avís, jo ja avís, i vostè, si es presenta pel seu partit o pel PP, ja
explicarà el que hagi d’explicar, ja ho explicarà, ja ho explicarà
vostè!, però ho explicarà vostè, però vostè d’entrada ven per un
plat de llenties i està preacomiadant 35 funcionaris interins que
segur que fan una feina, eh?, segur que fan una feina, i després
ja la farà vostè, la feina...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...ja la farà vostè la feina, perquè d’entrada, d’entrada, Sr.
Camps, vostè aferra 150.000 euros d’Educació; 150.000 euros
d’Educació són tres professors. Au, venga, triï, triï. No, no, no,
no, clar, no!

(Més aplaudiments)

És l’equivalent a tres professors, és l’equivalent a tres
professors, l’equivalent a tres professors. Venga, triï, segur que
tothom dirà ai, ai, ai!...

(Remor de veus. Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...ai, ai, ai! Vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

...vostè com sempre... No menteixi. M’està dient que no lleva
1.200.000 euros de capítol 1?, i que no en lleva 150.000
d’Educació? O no sé llegir, jo?

(Es torna a sentir una veu de fons inintel·ligible)

No, no, no, el capítol 1 no és personal. Ah, no, no són
docents, no, no. Bé, idò auxiliars!, auxiliars de serveis, què té
més?

(Aldarull)

Bidells, bidells!, no són professors, són bidells; n’hi ha
quatre, en traurem quatre, clar, perquè cobren menys!
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(Més remor de veus)

Sr. Camps, no se l’ha pensada, no se l’ha pensada i ha pegat
una pedrada perquè ha dit “aquesta farà mal”; els farà mal a
vostès, si l’aproven, aquesta; farà mal i molt, i molt.

(Més aldarull)

I jo ja avís: ni hem de vendre el consell per un plat de
llenties, i evidentment no hem de treure 35 funcionaris, que
segurament serien de Menorca, per aprovar aquesta transacció
i aquesta esmena. Aquesta és una mala esmena, vostè s’ha
tornat a equivocar, i el que hauria de fer és retirar-la però, en fi,
votin-la.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sr. Alcover. 

Una vegada acabat aquest debat passam al debat número 6,
de totalitat i globalitat. Agrupació de la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, amb les seccions i
entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 13928;
E03, Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, 13929;
E04, Institut Balear de la Natura, 13930; E10, Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, 13931; E18, Serveis de
Millora Agrària i Pesquera, 13932; C09, Consorci de
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, 13933.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 14441.

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 14515.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
562A, abastament d’aigües, 14178 i 14228; al programa 562B,
sanejament i depuració d’aigües, 14140, 14179 i 14227; al
programa 571C, gestió d’espais naturals, 14141; al programa
571D, conservació i millora del medi natural, 14142, 14143 i
14180; al programa 714B, foment del sector agrari, 14177; al
programa E03, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, 14144, 14145, 14146, 14147, 14148, 14149, 14150,
14151, 14152, 14153, 14154, 14155, 14156, 14157, 14158,
14159, 14160, 14161, 14162, 14163, 14164, 14165, 14166,
14167, 14168, 14169, 14170, 14171, 14172, 14173, 14174,
14175, 14229, 14230 i 14231.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
581A, infraestructures de regadiu, 14311; al programa 711A,
direcció i serveis generals de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, 14288, 14289 i 14290.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, al programa 562A, abastament d’aigües,
13747 i 13763; al programa 562B, sanejament i depuració
d’aigües, 13746, 13749, 13756, 13757, 13764, 13765, 13766,
13767, 13789, 13761 i 13768; al programa 571D, conservació
i millora del medi natural, 13754, 13771 i 13778; al programa
571E, planificació forestal, 13744 i 13745.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa 561A,
domini públic hidràulic, protecció i control, directiva marc de
l’aigua, 14443 i 14444; al programa 562A, abastament
d’aigües, 14445; al programa 562B, sanejament i depuració
d’aigües, 14450 i 14448; al programa 571C, gestió d’espais
naturals... -disculpau- 14451 i 14455; al programa 571E,
planificació forestal, 14452; al programa 571F, espècies
silvestres, 14453; E03, Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 14442, 14446, 14447, 14449, 14454 i
14459; E10, Fons de garantia agrària i pesquera de les Illes
Balears, 14456, 14457, 14458 i 14475.

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa
561A, domini públic hidràulic, protecció i control, directiva
marc de l’aigua, 14529 i 14530; al programa 562B, sanejament
i depuració d’aigües, 14531; al programa 571B, educació
ambiental, 14526; al programa 571C, gestió d’espais naturals,
14519; al programa 571D, conservació i millora del medi
natural, 14516, 14517, 14518 i 14525; al programa 571E,
planificació forestal, 14528; al programa 714B, foment del
sector agrari, 14527; E04, Institut Balear de la Natura, 14520,
14521, 14522, 14523 i 14524. 

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia. Les
esmenes que presentam en aquests pressuposts, sobretot 6 a la
totalitat dels pressuposts és perquè no corresponen a les
necessitats dels ciutadans de les Illes Balears, hi ha altres
maneres de governar, altres maneres de disposar els doblers
d’aquesta conselleria i del Govern que resoldrien millor els
problemes dels ciutadans i de les ciutadanes de les Illes
Balears. Així ho demostren també, a part de les nostres 52
esmenes, les 125 que hi ha en total, és a dir, hi ha és més
esmenes que les que presenta el Partit Popular en aquesta
conselleria.

Sr. Conseller, vostè ha reiterat determinades vegades que
vol ser el conseller de l’aigua i jo em deman: per què diu que
vol ser el conseller de l’aigua si no fa res per l’aigua de les Illes
Balears? Per una banda, no fa res per l’aigua bona, en aquests
pressuposts no té en compte realitzacions importants que sí té
en compte al Pla hidrològic i que no les durà a terme, de fet,
ens podem remetre als darrers quatre anys i quasi no ha fet res,
un projecte de 6 que en contempla el Pla hidrològic en vigor i
de 8 que en contemplarà el seu pla hidrològic quan s’aprovi.

Al llarg de tots aquests anys, ja no només d’aquest
pressupost, que també, que parlam d’això, molts poques
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persones, per no dir cap, que fa quatre anys quan obrien
l’aixeta de casa seva no tenien aigua bona per beure, quan vostè
se’n vagi al maig en podran tenir, en aquests pressuposts si s’hi
reflecteix. Per tant, no només a Mallorca, sinó a Menorca, que
li fem una esmena concreta perquè posi la xarxa en alta a l’illa
de Menorca, obliga els menorquins a beure nitrits i nitrats, que
n’hi han fet per tot color, i no ens accepta una esmena perquè
puguin tenir més aigua per beure bona, i vol ser el conseller de
l’aigua. Això és quant a l’aigua bona.

Li demanam un augment important de diners per a la seva
conselleria dins ABAQUA perquè si miram l’aigua quan ha
estat utilitzada una vegada, vostè creu que amb tot el que hem
viscut aquests darrers temps, amb la imatge que hem donat a
Mallorca, a Espanya a la resta d’Europa i a tot el món, amb les
paraules que diu que defensarà el medi ambient no ha de posar
moltíssimes doblers al tractament de les aigües?

Creu que l’any que ve, una altra vegada, a l’estiu, hem de
tornar tenir un bussejador que se’n vagi amb un vídeo on els
emissaris de les depuradores de Mallorca tiren aigua bruta i la
puguin filmar i que vegin, tota la gent que ho vulgui veure, els
vessaments que nosaltres fem a la mar?

Hem de canviar aquestes polítiques mediambientals, hem de
donar una imatge nova, neta i responsable.

Sr. Conseller, així com empren eslògans vostès, n’haurien
d’agafar un que digués: fora més imatges de vessaments
d’aigua bruta damunt la posidònia, fora més imatges de
vessaments d’aigües brutes a la mar. El conseller de l’aigua i fa
tan poca cosa en la depuració d’aigües?

Creu que el que ha fet quant a depuració perquè reutilitzin
les aigües els pagesos és suficient? Quants de pagesos més
regaran amb aigües depurades al llarg d’aquest pressupost i
també a llarg d’aquests darrers quatre anys? Perquè això no
augmenta.

Sr. Conseller, les depuradores d’ara a quan vostè va entrar,
no un any, són quatre anys més velles i segueixen tirant els
mateixos litres d’aigües brutes als torrents, a pous d’infiltració
o a la mar. La imatge que donam amb aquestes fotografies i
aquests vídeos de les aigües depurades quan tiren l’aigua bruta
damunt la posidònia és de vergonya.

I després em fa pensar que hem de sobreposar el Decret de
la posidònia per un costat, que penalitzam aquelles barques que
arrabassen una mata de posidònia, i la imatge que tenim de les
canonades d’aigua així com estan de depurades, moltes sense
el terciari, damunt les mateixes praderies de posidònia. És això
la imatge que donam, conseller?

No només parl de Mallorca, Menorca i Formentera, també
d’Eivissa. Eivissa necessita una mirada més profunda
mediambientalment, a Santa Eulària del Riu, miri quin temps
fa que li demanen el terciari, no li ho han fet, accepti l’esmena
del terciari i tendrà els eivissencs de Santa Eulària contents. A
Santa Eulària del Riu, que li hem fet una altra esmena, és que
els deu una factura de la retirada de fangs de la depuradora.
Vostè em dirà que no són competències seves i jo li dic que el
Govern té totes les competències que vol tenir. D’això en

podem parlar en qualsevol acció, perquè totes estan
demostrades.

Jo deman: si el Govern li degués a vostè una factura com la
deuen al Consell Insular d’Eivissa, esperaria tant de temps per
cobrar-la o la voldria cobrar tot d’una? Són responsabilitats
seves, conseller. Què ha de passar perquè se’n preocupi,
d’aquestes responsabilitats?

I si parlam de fangs, altres esmenes que van dirigides als
fangs de les depuradores de Ferreries, de l’Alaior o de Sant
Lluís també necessiten mà de metge pel tractament d’aquestes
aigües brutes.

Diu després, vostè diu que la seva conselleria després
d’aigües té..., l’altra preocupació és el manteniment d’espais
naturals. Molt bé, vostè creu que a dia d’avui un punt com el
manteniment de tots, de tots els espais naturals que són de la
seva responsabilitat està ben fet? Avui hi ha més sensibilitat
social que mediambiental. 

Els fenòmens meteorològics, Sr. Conseller, no els podem
evitar, no podem evitar les inundacions, però sí que la nostra
feina és intentar minvar els seus efectes quan aquests passen.
Creu que després del que ha passat enguany no toca tenir la
força suficient dins el sí del seu govern -dins el sí del seu
govern- per agafar tots els recursos que pugui agafar i aprofitar
per tenir tots els torrents de les Illes Balears nets?

Pensa que si aquesta conselleria l’hagués duta una persona
del Govern del PSOE no s’hauria sentit molt més reforçada
econòmicament? Era el moment, Sr. Conseller, de demanar
doblers perquè el que ha passat no torni passar i aquest
pressupost...

(Alguns aplaudiments)

... no ha de venir amb un 5% d’augment de pressuposts quan la
consellera diu que ha augmentat les àrees de la seva
responsabilitat un 35%.

Vostè en aquests pressuposts s’havia de lluir, maldament
hagués hagut de fer un crèdit com altres companys seus del
PSOE han fet. Els han menysprea durant aquests quatre anys,
conseller, i no han sabut posar els bemolls damunt la taula
davant la presidenta per aconseguir les coses de les quals vostè
n’és responsable!

Ha volgut fer, Sr. Conseller, retxes sobre plànols i dir que
fa parcs naturals nous, que augmenta en grossor els parcs
naturals, reserves marines sense tenir en compte res. No ha
tengut en compte ni, per una part, com farem la gestió del que
hem dibuixat damunt el mapa, quins doblers tendrem per tenir-
ne cura o si s’abandonarà perquè deixa de ser propietat privada
i tot llavors s’abandona, i sobretot, no només no ha tingut en
compte la gestió, és que no ha tingut en compte el mal que fa
als propietaris dels terrenys! 

Hi ha persones que per comprar-se un quartó han hagut de
fer sacrificis tota la vida i els han heredat i a alguns no els basta
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perquè segueixen pagant el crèdit, i vostè va i els lleva els
drets, au, parc natural, ara ho gestionarem com a parc, molt bé!

Accepti, Sr. Conseller, les esmenes que fan referència a
tenir un medi ambient millor, evidentment, però no de fets, de
paraula.

I després, després d’haver parlat de les aigües i dels espais
naturals diu que l’altre pilar de la seva conselleria és la
legislatura, mare de Déu!, de lleis que ha fet. Li faig dues
preguntes, Sr. Conseller, aquests quatre anys han augmentat el
número de pagesos? Ha augmentat el número de mariners?
Minven, tots els seus altres companys del PSOE presumeixen
del que han augmentat, més metges, més ATS, més mestres
d’escola, més fandango i el que vostè representa com a sector
minva, és increïble!

Diu que fa normativa per afavorir els seus companys i jo li
deman Sr. Conseller, la Llei agrari que fa, tendrà el mateix
consens que la que va tenir la llei que tenim ara en vigor? A
principis de legislatura parlava d’un REB agrari, no n’hem
parlat pus, aquest REB s’ha perdut pel camí, no sé si n’ha
parlat amb els pagesos, o el s’ha posat dins la butxaca. S’ha
oblidat del Xylella, el Sr. Font li va fer posar per a aquest any,
mitjançant una PNL que nosaltres vàrem votar, 10 milions
d’euros pel Xylella, resulta que encara no n’hem gastat 1,5, no
hem parlat pus del Xylella.

Teníem un Pla hidrològic bo i ara en tendrem un de més
dolent. Teníem una Llei agrària bona i en tendrem una de més
dolenta. Tenim un Decret de posidònia hipòcrita, hipòcrita
perquè fem exactament el contrari del que diem que volem fer,
no tendrem un Decret de posidònia. Sr. Conseller, tanta sort
que és la legislatura que acaba, perquè tot el que ha tocat al
llarg d’aquesta legislatura ho ha espanyat. Accepti almanco
l’esmena de 700.000 euros per a ajuda als agricultors i
ramaders de Menorca i almanco tendran una ajuda que la
necessiten.

Una cosa està molt clara conseller, si vota a favor
d’aquestes esmenes i canvia i no vota en contra de totes,
s’adonarà de dues coses: la primera, com li deia abans, hi ha
una altra manera de gestionar, de governar, de fer que la gent
tengui més qualitat de vida. I per una altra banda, tendrà el
medi ambient millor, vostè també, més saludable. Un aire i una
aigua que tendran una millor qualitat, en cas contrari no
podrem dir que haguem tengut un Govern que vulgui millorar
l’aigua, que vulgui millorar el medi ambient i haurà estat un
Govern de cadires i de panxes contentes, segons sembla
darrerament.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Doncs torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Ciudadanos ha presentado 20 enmiendas a los presupuestos
referidos a la Conselleria de Medio Ambiente, siendo una de
ellas a la totalidad, y la enmienda a la totalidad se debe a que
consideramos que este presupuesto no se ajusta en absoluto a
las necesidades que tiene Baleares a nivel del ciclo del agua, o
para la necesaria innovación en el sector primario, en que, por
cierto, sobre el que se está elaborando una Ley agraria,
completamente rechazada por el sector, o por la insuficiencia
al cuidado y protección de los ecosistemas, con una falta
absoluta de gestión. No sólo se trata de escribir en decretos o
en normas lo que hay que hacer, sino también hacerlo.

 Y miren, sorprende que tras un año nefasto, que se
recordará como el año en el que Baleares se inundó de aguas
fecales, el presupuesto de la Conselleria de Medio Ambiente
haya disminuido en las partidas para saneamiento. No sé si ha
dado cuenta el conseller de que el Partido Socialista le ha
dejado bajo mínimos la Conselleria de Medio Ambiente, no
sabemos si es que le han convencido muy fácilmente, o que le
han ninguneado, o que usted no lo ha sabido luchar. Pero lo que
esta claro es que para este Govern los vertidos y la
contaminación de los ecosistemas, no les parece un problema
prioritario.

Y lo mismo le ha pasado conseller con el cànon de
saneamiento, 90 millones de euros recaudados cada año, 360
millones en esta legislatura, y que la Sra. Cladera los ha usado
para tapar agujeros y se han ido a la caja común. Cuando es una
recaudación que le corresponde a la Conselleria de Medio
Ambiente para el ciclo del agua. Pero de nuevo conseller, usted
no lo ha sabido luchar.

Y lo mismo le está pasando al conseller Vidal con el ITS,
que se lo están quitando de las manos sus propios compañeros
de Gobierno, para hacer de él un nuevo cajón de sastre. Incluso
para vivienda social que es lo más grave, cuando la vivienda
social debería salir del presupuesto de la Conselleria de
Vivienda, como algo prioritario desde el 2015 y no ahora como
un impuesto aparte.

Y mientras Sr. Conseller, las depuradoras se desbordan, los
colectores revientan o se abandonan los campos de la Sierra de
Tramuntana por falta de ayudas, cuando nuestros olivos,
almendros, o marjades, fruto del trabajo del sector primario,
además es uno de los principales de nuestra industria turística
porque generan paisaje.

Desde Ciudadanos, como sabe, hemos realizado numerosas
peticiones en estos cuatro años para que se lleve a transparencia
tanto al ITS como al canon de saneamiento. Y este Govern de
la no transparencia se ha negado una y otra vez, incluido el
conseller Vidal, que no se daba cuenta que se estaba echando
piedras sobre su propio tejado, cuando desde Ciudadanos lo
que pretendíamos era ayudarle.

En fin, por todo ello desde Ciudadanos hemos registrado 20
enmiendas parciales. Y en primer lugar tenemos un grupo de 8
enmiendas importantes, para nuevas infraestructuras de agua en
alta, previsto en el Plan hidrológico. Es incomprensible que en
pleno siglo XXI en Baleares sigamos teniendo municipios sin
agua potable, por ejemplo como ocurre con el municipio de
Manacor. Por cierto, esta partida de 5 millones la extraemos del
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ITS, de una partida que no va destinada a proyectos
medioambientales y de cuidado de los recursos. Como ya
hemos indicado el ITS ya se ha recaudado, por lo tanto, ahora
no podemos permitir que esos fondos se conviertan en un cajón
de sastre, como lo ha sido el canon de saneamiento. Lo hemos
de destinar a su función, cuidar el medio ambiente y como es
el recurso agua.

También tenemos una serie de enmiendas importante para
la inversión en depuradoras que no cumplen con los criterios de
depuración óptimo y que no se lo vamos a poder detallar, han
sido muchísimas las preguntas de control que le hemos hecho
desde Ciudadanos y ahora no tenemos tiempo, pero son
partidas importantísimas, de medidas que usted no nos ha
hecho un Plan de infraestructuras como le pedía Ciudadanos de
legislatura, de legislatura, si no hay Plan de infraestructuras de
legislatura, usted no tiene que dar responsabilidades a nadie
que es lo que quería usted.

Otra de las enmiendas recurrentes desde hace años, va
dirigida a restaurar las lagunas de los lodos tóxicos de la
depuradora de Ferreries, ya que este Govern se comprometió a
trasladar los lodos ya en 2016. Por eso llevamos un par de años
pidiendo la restauración del paisaje. Pero parece ser que no será
posible porque ni siquiera los lodos se han trasladado y siguen
en sus balsas.

Otra partida va destinada a una medida muy necesaria para
que no vuelva a ocurrir lo de los lodos de Ferreries, que es la
generación, hacer crear arquetas en las zonas industriales, para
tener acceso a la toma de muestras de las aguas residuales y
controlar que no lleguen metales pesados u otras sustancias
peligrosas de nuevo a las depuradoras. La prevención es
importantísima conseller.

Y por último otra partida importante es para el tratamiento
terciario de aquellas depuradoras que vierten sus aguas a zonas
sensibles ecológicamente. Una iniciativa que se aprobó para
introducir en el Plan hidrológico como algo obligatorio y una
iniciativa que salió aquí desde Ciudadanos y que además
realiza la inversión en infraestructuras necesarias para que esas
aguas con tratamiento terciario, se usen en los municipios como
agua de riego de jardines, de limpieza de calles y vehículos y
contenedores, priorizando los grandes municipios. Conseller
necesitamos una gestión circular del agua y no hay manera que
usted lo entienda y si lo entiende no pone los recursos, que
viene a ser lo mismo. Miren, hoy en día en los municipios se
está utilizando agua potable para hacer estas actividades.

Y por último, tenemos una serie de enmiendas para
preservar el patrimonio natural, destinadas al Consorcio de la
Sierra de Tramuntana, para el mantenimiento del patrimonio
etnológico y la limpieza de puntos turísticos dentro de este gran
espacio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. No
queremos que nos vuelva a pasar el desastre que el año pasado
ocurrió, donde usted con un “a mi no me toca” entre la
conselleria y el ayuntamiento, se inundó de basuras el torrente
de Pareis. Mire conseller, el “a mi no me toca” no tiene que ser
una frase del conseller, lo que tiene que hacer un conseller
cuando ve que el medio ambiente se está degradando es buscar
soluciones y buscar convenio.

Por lo tanto...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... -sí, ya acabo-, en la réplica nos posicionaremos respecto a las
enmiendas del resto de grupos y si acaso comentaré otro grupo
de enmiendas que nos ha quedado por explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn doncs del Grup Parlamentari
Mixt, torn del Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies i bon dia a tothom. També a les persones
d’aquesta conselleria que avui acompanyen al Sr. Vidal.

Bé, Sr. Vidal, jo seré molt crític, però és obvi que tot el que
els portaveus han comentat anteriorment vostè no és només el
responsable, perquè sobretot en aquesta legislatura hem après
moltíssim i hem vist com la inoperància del Partit Popular a
l’hora de veure com les grans infraestructures que havien de
venir de Madrid en el cas de Santa Eulàlia, de Ciutadella, les
depuradores, dessaladores, etc., ha estat recurrent per activa,
per passiva, l’han interpel·lat, s’han tirat els trastos al cap en
aquest sentit.

Bé, unes qüestions que jo voldria posar en la meva primera
intervenció és que, com es comentava, l’aigua és un problema
molt greu i ho serà i aquí som quatre responsables les
administracions, des de Madrid com a responsables de la
construcció de les grans infraestructures, com tothom sap
perfectament, les depuradores i les dessaladores; després el
Govern autonòmic que gestiona a través d’ABAQUA totes
aquestes infraestructures; els consells que una de les coses que
ja començ a comentar-los és que en els acords pel canvi hi
havia el traspàs de la competència en matèria d’aigua als
consells, un nou incompliment del seu govern davant d’aquesta
qüestió tan important com és, per exemple, en el cas d’Eivissa,
i per últim acaba en els ajuntaments que són els responsables
de donar el subministrament a tota la ciutadania.

Per tant, aquí ens trobam amb quatre administracions que
dues d’elles especialment, els ajuntaments, per una banda, i des
de Madrid, l’administració central, són els responsables de la
construcció i el subministrament, i després hi ha enmig
ABAQUA.

Ja vull també enllaçar aquest qüestió i els motius pels quals
jo he presentat aquesta esmena a la totalitat i concretament
després parlaré de les 15 esmenes que he presentat, un grapat
molt important, a la seva conselleria. Sr. Vidal, a part del tema
de l’aigua, que continuaré, hi ha el tema de medi ambient, però
continuo amb l’aigua. 

ABAQUA també gràcies al Partit Popular, gràcies al Sr.
Bauzá, que fa 8 anys, a la legislatura anterior, tot el cànon de
sanejament que recapta cada un dels ciutadans i ciutadanes
d’aquesta illa, on han anat a parar? Directament a la caixa
comuna i, per tant, durant vuit anys i esperem que el 2019 sigui
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ja, com va dir la Sra. Armengol, que el cànon real, milions,
desenes de milions que teòricament havien d’anar a millorar les
infraestructures, a poder construir, etc., havien d’anar a aquest
manteniment, però ha estat per tapar forats pel Partit Popular i
aquest govern. Per tant, això avui per avui són coresponsables
uns i els altres perquè els sous que teòricament havien d’anar-hi
no van. Per tant, avui per avui escoltam els diferents portaveus
dels diferents partits com l’impost de turisme sostenible ha
d’anar directament a sufragar les despeses en aquesta qüestió.
Pens que no, que ABAQUA tot el que recapta per aquest cànon
hauria d’anar-hi.

Més qüestions importants, Sr. Vidal, ja vaig al tema de
protecció del territori i del medi ambient. De veritat, li faig una
pregunta, ho ha fet? La seva formació sempre ha estat una
defensora de la preservació del territori i ecosobiranista i em
sembla que s’han quedat només en allò de sobiranista. Després
d’allò de l’autopista de Campos, sé que vostè no és
responsable, sé que no ho és, però vostè i la seva formació i el
Partit Socialista i Podem continuaran ajudant a destrossar el
medi ambient, a destrossar el territori, igual que vàrem patir en
el cas d’Eivissa.

Per tant, aquí quan al final tenim que tenim cura o volem
tenir cura d’aquest medi ambient, doncs, determinades
formacions que s’esperaven que no es dediquen a fer-ho. Doncs
bé, Sr. Vidal, molt trist en aquesta qüestió. 

Sobretot també me n’alegr i tot, no és negatiu, Sr. Vidal, i
ho he de reconèixer, és obvi, sobretot el tema de protecció, però
ja ho ha dit el Sr. Vidal, el tema de l’ampliació dels parcs, per
exemple com ha estat el parc de Cabrera o com justament la
setmana passada es declarava Reserva Marina Tagomago, però
sap vostè, a més, que es va aprovar en seu parlamentària que
seria Reserva Natural, hi ha una resolució aprovada d’aquest
parlament. Encara esperam i portam anys des d’Eivissa
demanant que Tagomago sigui declarat Reserva Natural. Vostè
no vol, sembla que no.

Sobretot enllaço això amb el que ha dit el Sr. Vidal,
recursos econòmics, mitjans tècnics i personal per poder tenir
cura de tots aquests quilòmetres quadrats. Enllaço amb la
protecció, i després ja continuaré, amb el tema de la posidònia,
Sr. Vidal, he estat molt crític amb aquesta qüestió, tenim un
decret que és paper banyat que al final hauria de fer la
pregunta, quantes actes s’han aixecat?, quants d’expedients
s’han obert?, quantes sancions s’han cursat? I, quantes sancions
s’han cobrat? El Sr. Miquel Mir aquest estiu va dir que l’any
passat es varen cobrar cinc o sis sancions sobre posidònia, és
a dir, embarcacions sobre posidònia perquè no tenim agents,
agents de la mar. Per això, he posat una esmena, igual que ja ho
vaig presentar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -ja vaig acabant ara mateix-, de crear un cos específic de la
mar perquè no només és la posidònia, perquè jo m’he cansat
aquest estiu de denunciar, de cridar a l’112, de posar en
Twitter, etc., directament perquè venguin a Sant Antoni de

Portmany; no s’ha fet res perquè no tenim ni embarcacions ni
agents mediambientals. Per tant, en aquest sentit la creació del
cos d’agents mediambientals de la mar i l’increment amb un
agent mediambiental més a Eivissa tendrem suficient perquè
vostè ha dit que tres agents més tendrem el pròxim anys, doncs,
em sembla que és insuficient. Després continuaré explicant les
meves esmenes. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Intervenció del Govern obrint una
qüestió incidental, té la paraula el Sr. Conseller Vicenç Vidal.

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

Molt bon dia a tothom. Avui presentam els darrers
pressuposts d’aquesta conselleria, quatre anys que hem fet un
avanç significatiu per a la defensa del medi ambient i per
l’agricultura, pesi a qui pesi, amb un increment importantíssim
del pressupost, any rere any l’hem pujat, enguany arribant a
229,3 milions d’euros, 12,4 més que l’any passat, 50 milions
més que a principis de la legislatura, uns pressuposts que cada
any pugen i pugen i cada any invertim més; també als nostres
ens instrumentals, que vostès a vegades no en fan ni referència,
que tenen un pressupost de despesa de 213 milions,
incrementant-se respecte de l’any passat que en tenien 208. 

Però uns pressuposts per què? Aquest govern va dir que
seria el govern del benestar, de tornar els drets a la ciutadania,
que la gent tornàs a estar al seu lloc. Nosaltres ens preocupa pel
benestar de les persones i per això feim la nostra tasca de (...)
de medi ambient i evidentment que donam suport a salut, a
educació, a serveis socials, a totes aquestes tasques i ho feim
des de les nostres àrees incrementant la conservació i els espais
naturals protegits, actuant en tot el cicle de l’aigua,
diversificant la nostra economia, donant suport al sector agrari
com mai no s’ha fet amb més ajudes, amb més diversificació
econòmica, amb més models, amb tots els models d’agricultura,
i establint les bases per un model més sostenible agrari, a qui
no agradi s’haurà d’aguantar, amb una llei d’ajudes pionera,
amb una llei agrària que pensa en tot el sector agrari i no sols
amb els interessos d’uns determinats. Són uns pressuposts
inversors que redueixen despesa corrent, que recuperen drets
dels nostres treballadors. 

Però vostès han parlat de recursos hídrics i estic content,
quatre anys haurem començat a parlar d’aigua, perquè només
hi pensen vostès quan surt a una portada d’un diari, vostès hi
pensen quan no surt aigua pel grifó. Sr. Vidal, vostè deia, si
estava preocupat, si algú havia millorat la qualitat de l’aigua, li
puc dir que sí, vostè que és que a Eivissa no ha posat un peu?
Vostè que no sap que hem connectat totes les dessaladores?
Vostè no sap tot el que s’ha fet? És més, amb la seva política
no hi hagués sortit aigua pels grifons a molts de ciutadans. Per
tant, la diferència és vostè em demana qualitat, evidentment
que en farem feina, però quan vàrem arribar ens vàrem
preocupar que arribés aigua a la gent; aquesta és la diferència
entre vostè i jo. Nosaltres fets, aigua perquè la gent en pugui
gaudir.
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Han fet una polèmica sobre els torrents, Sr. Vidal,
imperdonable, li vaig dir que la desgràcia de Sant Llorenç no
s’havia de lligar a torrents. Em sembla una vergonya i una falta
de respecte al que va passar, perquè aquest govern a
quadruplicat el pressupost en neteja de torrents, hem passat de
700.000 euros inicials a 2,8, i una proposat d’El Pi que ens puja
a 3,1 milió d’euros que hem acceptat perquè l’han feta amb
rigor. Hem fet parets, endegaments, hem millorat les
infraestructures i l’any que ho seguirem fent, i vostè té la
vergonya de vincular la desgràcia viscuda amb neteja de
torrents. El Sr. Company el seu rècord de 2013, li he de
recordar, aquells dos famosos quilòmetres. Per tant, de neteja
de torrents, de manteniment, cap, cap lliçó. Evidentment, si
volen, aquest compromís hi és, esper veure un govern amb fons
propis que faci el que nosaltres hem fet i no les fanfarronades
d’un any, gastar-se el conveni de Madrid que no serveix per a
res ni la gestió adequada de torrents. 

Però seguim parlant d’aigua, seguim parlant d’inversions
perquè han pujat amb el cànon de sanejament, dels 45 milions
que teníem l’any passat a 46, però és que els gastam, vostès
dedicaven el cànon de sanejament a altres coses, nosaltres
invertim en tot el sanejament perquè millorin les coses,
inversions a les empreses públiques perquè puguin gastar en
sanejament. 

Les esmenes que ens han fet vostès sí que no s’ajusten a la
realitat, jo he tengut una lliçó avui quan ho repassava, dic és
que, és clar, no pot ser, he hagut de repassar les notes, denoten
el desconeixement de les competències, ens fan fer coses a
nosaltres..., quan vostès negaven l’ajuda bàsica als ajuntaments
com Calvià, Palma, Sant Llorenç, Alcúdia..., que els
demanaven que els ajudassin a fer les seves competències en
depuradores i ara vostès van d’exquisits. Això és diu cinisme.

Però el pressupost d’ABAQUA, que ha estat en centre, la
gran ABAQUA, el que era el banc de la conselleria per a
vostès, arruïnada, amb un pla de gestió econòmic que el que
feia “patada y palante”, que vengui el següent i que pagui les
factures, la festa la fem i que pagui i apagui les llums un altre,
però ABAQUA ha incrementat el seu pressupost any rere anys
en aquesta legislatura, amb 100,5 milions d’euros amb un
increment important, reforçats per l’ITS i si no vol veure
vessaments a Andratx aquest estiu ja li pot dir al seu regidor
d’Urbanisme d’Andratx que d’una vegada per totes ens firmi el
conveni dels col·lectors d’Andratx. Fa un any i mig que
esperam per aquesta firma d’aquest conveni amb una inversió
d’ITS aturada. Recordi-li-ho, al seu regidor. 

Ja està bé de fer portadetes als diaris i no fer la feina
concreta que es firmar un conveni com toca, a diferència per
exemple d’Inca que sí que avançam i on sí es farà aquesta
inversió tan important de 12 milions d’euros o al projecte de
conducció Maria-Petra que ja tira endavant.

Al 2018 tenguérem 37 milions per a noves inversions a
ABAQUA; enguany en tendrem 43. Per tant, anam pujant,
tenim més doblers que mai en gestió de depuradores i feim
bona feina i hi invertim més que bona feina, però vostès, com
sempre, amb la mania només de la cinteta de la inauguració, de
la gran festa amb aquelles carpes i amb aquells frits i porcelles,
fantàstiques aquelles inauguracions, però nosaltres ens

encarregam de la feina que és necessària per dur a terme
aquesta feina.

I les seves esmenes, és clar, he entès molt de la mala gestió
d’ABAQUA que ens trobàrem. És clar, vostès ABAQUA..., em
diuen: “hem de tancar el cicle de l’aigua”, hi estic d’acord.
Vostès es pensen que ABAQUA gestiona les basses de reg, un
exconseller d’Agricultura es pensa que ABAQUA gestiona les
basses de reg! Em fan esmenes per un valor d’un euro i mig per
Sa Rota a ABAQUA! No, dugui-la a Agricultura, les basses de
reg les du Agricultura i fins que Santa Eulària no deixi
d’emprar aigua salada i no empri la dessaladora no podrem
regar, amb aigua salada els pagesos no volen regar. O em fan
una esmena per a la bassa de reg de Formentera, que ja l’hem
posada en funcionament, Sr. Vidal.

Per tant, escolti, vostès sí que han fet esmenes que no
s’ajustaven a la realitat i la millor: el rècord per a mi l’esmena
més divertida del Partit Popular, senyors del Partit Popular,
l’emissari de Talamanca ja l’hem fet. Ho dic perquè vostès em
demanen un emissari de salmorra per a la depuradora...

(Alguns aplaudiments)

... per tant, tenim un problema: confonem una dessaladora amb
una depuradora o confonem un emissari de salmorra amb una...
No en tenim ni idea. Agafam una esmena i deim qualsevol
cosa. I això és un signe de la seva ineficàcia en la gestió de
l’aigua. No parlen amb propietat i només fan demagògia. Si no
diferenciam quatre anys després d’haver estat aquí en aquest
parlament una dessaladora d’una depuradora, tenim un greu
problema.

I els fangs de Ferreries, segueixi l’actualitat del Consell de
Govern, està el plurianual aprovat i ja tiram endavant el
projecte. Per tant, en aquest tema hem de seguir.

Però parlàvem d’abastiment d’aigua, sí que hem fet molta
feina en aquest abastiment i li he de reconèixer que no hem
avançat el que voldríem, sí, i no tenc cap problema a dir-ho.
Sap per què? Perquè pensàvem que partíem d’un altre punt, la
dessaladora de Palma l’hem haguda d’anar reformant; la
d’Andratx, la vàrem haver de posar en funcionament; la
d’Alcúdia la vàrem haver de connectar; hem connectat Inca;
hem connectat a moltíssims de municipis; hem hagut de
recepcionar Santa Eulària, Ciutadella, tot això no estava fet,
què és pensa, que es fa per amor a l’art?, que un dia arriba una
vareta màgica que fa pim!, i es fa i l’aigua surt? No, senyors,
això és feina.

I evidentment que no hem pogut estendre com voldríem,
però hem recuperat la política de xarxa en alta que vostès
abandonaren. I no es preocupi, perquè al seu municipi, Sr.
Vidal, nosaltres ja planificam l’arribada de l’aigua dessalada
cap al seu municipi. Estaran preparats?, no sé si estaran
preparats per rebre-la quan arribem, esper que sí.

I en sanejament, hipocresia més hipocresia, un 56% més
dedicat al sanejament, en manteniment i en inversió, un 56%
més que la legislatura passada perquè vostès el cànon de
sanejament l’empraven per a una altra cosa. Per tant, cap lliçó.
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I ara vénen a dir, ara es preocupen perquè Palma no
funciona quan li negaven els doblers. Evident, vostès només es
preocupen..., perquè s’ha vist a Palma, perquè els vessaments
a la resta de l’illa no els importaven, tot el que hem evitat a la
resta de municipis de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa no els
importa. Vostès només s’han preocupat d’això quan ha afectat
la ciutat de Palma.

Hem canviat la manera de fer, ajudant els ajuntaments com
a Palma, amb totes les inversions necessàries, fent les obres que
vostès tenien paralitzades com Cala Tarida, abandonada, l’hem
acabada, o també projectes com els de Xinxó, que tot el dia
feien vessaments, deu en la seva legislatura i no feren res més
que arreglar-ho. Nosaltres hem arreglat tot el tram i verificam
ja el canvi de (...).

Entén la diferència? Gestionam l’emergència, gestionam el
futur i planificam. Vostès tardaren tres anys a adonar-se que
tenien sequera a Eivissa i crec que encara no en són conscients.
Nosaltres hem fet la revisió anticipada del Pla hidrològic
perquè Europa va dir que era una..., anava a dir una grosseria,
però evidentment ens anaven a posar una sanció i per tant,
nosaltres l’hem reformat, el cicle integral..., la redacció d’un
nou cicle ja ha començat. És a dir, hem revisat el seu i n’hem
començat un de nou, pla de sequera que es varen riure vostès
de mi quan presentàvem pla de sequera o un pla de risc
d’inundació.

I és més, aquest conseller reivindicarà davant Madrid
sempre, el que faci falta, els nous convenis per tenir el que es
deu a aquesta comunitat autònoma. Ho vaig demanar al Partit
Popular... els acords neteja de torrent, per a sanejament i per
abastiment d’aigua i dia 10 tenc una reunió amb el secretari
d’Estat de l’actual govern i li demanaré exactament el mateix,
governi qui governi aquest conseller no canvia el discurs, cosa
que vostès no poden dir.

Però passam a la Direcció General d’Espais Naturals, que
vostè deia: es posaran més mitjans, Sr. Conseller? Idò, sí, miri,
arribam als 39 milions d’euros, 15 milions més d’euros a
aquesta direcció general de quan vàrem arribar a aquesta
legislatura per fer front als reptes que ens hem marcat, com
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, que llevat de vostès
tothom ahir aplaudia a Madrid, la xarxa de parcs nacionals, el
Consejo de Parques Nacionales ahir era unànime a favor
d’aquesta ampliació i la posava d’exemple de polítiques
valentes en l’àmbit europeu, sols amb aquesta ampliació
Espanya complirà els seus objectius. Protecció d’espais
naturals d’Es Trenc-Salobrar de Campos o el Decret de
posidònia, Sr. Aguilera, que és un referent, n’estam rebent
d’enhorabones, i que tenim una inversió planificada de 2
milions d’euros en diferents actuacions, vigilància, cartografia,
hem començat un projecte de zero, ningú no parlava d’aquest
decret i ja està bé que ara em vulguin donar lliçons.

I seguim planificant els parcs naturals que vostès retallaren,
els senyors del PP, al Parc Natural de S’Albufera o a l’estimat
parc de Mondragó i el pla rector de la gestió d’ús i gestió del
parc d’Es Grau de Menorca, nucli reserva de la biosfera, que
veurà incrementat també... reserva de la biosfera el seu
pressupost en gestió d’aigües.

Però seguim defensant els boscos i jo, Sr. Vidal, li hauré de
demanar què li han fet els boscos, però després li ho demanaré.
Em varen demanar lluita contra la processiònaria, ho hem
posat; lluita contra la limàntria, lluita contra el xylella
fastidiosa, lluita contra les espècies invasores a través del
COFIB o la lluita contra els incendis.

Però vostès, quina obsessió tenen a llevar doblers cada any
de la lluita contra incendis? Per què cada any plantegen aquest
tipus d’esmenes? És que el PP lleva d’espais naturals... 4,8
milions quan en té 3, vull dir, parc naturals, zero. Això ja me ve
dins la dinàmica de desprotecció del Partit Popular, vostè ho ha
dit clarament, jo pensava que ja aquest discurs... ara que hi ha
Vox recuperam el discurs de la desprotecció, però a més a més,
en planificació forestal, el primer any em digueren que em
gastava els doblers en estudis quan era la partida per als
helicòpters, per als mitjans d’extinció i enguany alaben la feina
de l’IBANAT en les emergències de Sant Llorenç i després ens
deixen sense pressupost per als mitjans aeris. Aclareixin-se,
quan fan esmenes siguin rigorosos i siguin seriosos.

I ens preparat i em mirat el pressupost de l’IBANAT, un
pressupost de l’IBANAT que hem recuperat les seves persones
amb un increment que hem arribat quasi, quasi als 22... hem
arribat als 22 milions incrementat amb l’impost de turisme
sostenible, un impost de turisme sostenible que ens serveix per
fer feina en el cicle d’aigua, per feina als espais naturals que
encara no ens queda clar, depèn del dia, la postura del Partit
Popular.

Però recordem allò important que ha fet l’IBANAT:
recuperar la gent acomiadada, hem posat 40 persones, hem
igualat el tema salarial, les discriminacions que vostès feren, i
hem allargat de 4 a 6 mesos la gent que està de campanya en
estius, hem modernitzat l’IBANAT en incorporar altres mitjans
tècnics, hem millorat en camions, vehicles, anam seguint... 

I el Sr. Company, perquè la firma el Sr. Company, ja que
les ha redactat vostè, però les firma el Sr. Company, em
presenta una esmena per a neteja de torrents a l’IBANAT, dos
errors, l’IBANAT no fa neteja de torrents, això crec que és
prou evident i a més m’ho treu de l’ITS que sap que ja estan
compromesos.

Per tant, esmenes bluf per fer propaganda que sap que són
completament inviables.

Per tant, en biodiversitat hem fet, hem recuperat les
persones que tenien cura dels espais naturals, hem ampliat els
nous espais com Es Trenc, ampliarem Cabrera el proper mes de
gener de la mà del Govern de l’Estat espanyol, hem començat
a revertir les retallades al Parc de Llevant i a S’Albufera de
Mallorca i hem impulsat polítiques de conservació com la lluita
contra les invasores i la conservació de la posidònia. Seguim
fent feina i protegint per al benestar dels nostres ciutadans. Tot
això ho fem perquè la gent estigui i visqui millor.

I des d’educació ambiental, des de la gestió de residus
volem posar les Illes Balears en el mapa amb una llei que serà
pionera, a la direcció general hem incrementat molt el
pressupost, un 22% per fer front a aquest repte que a més el
complementam amb l’ITS, per fer front a aquest repte. Ens
preparam per la Llei de residus, una llei de residus que canvia
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el model, canvia el model de societat que ens farà ser millors i
per això és clau l’educació ambiental, que ens expliqui quins
reptes hem d’afrontar i com els hem d’afrontar, de la mà dels
ajuntaments, amb ajudes perquè puguin fer l’adaptació a
aquesta llei, amb la mà dels ajuntaments per fer educació
ambiental, amb els centres escolars, amb entitats sense ànim de
lucre, amb voluntaris, amb empreses privades. Però aquest gir
a la política de residus vendrà de la mà de l’educació
ambiental, o no vendrà i vendrà de la mà de la col·laboració de
moltíssima gent.

Però si em permet passarem a agricultura, gran cavall de
batalla d’aquesta legislatura, gran cavall de batalla de
demagògia i de falsedats. Mai havia tengut tant de pressupost
la Direcció General d’Agricultura i el FOGAIBA. Per tant, mai
havia tengut tant de suport el sector agrari per part d’un Govern
amb fons propis i això no li càpiga cap dubte i ho puc dir aquí
i on sigui.

Un minut, és que aquí no veig el marcador Sr. President, per
tant, convendria que ho arreglessin.

Direcció General d’Agricultura amb quasi 40 milions
d’euros. Quan vostè em parlava de regadius, no es passeja per
Mallorca, Eivissa ja ho donava per fet, veig que a Mallorca
tampoc. La bassa de reg Algaida-Montuïri que ja està a punt de
finalitzar, l’ampliació que varen fer de la de Vilafranca.
Enguany hem posat en funcionament la de Formentera. El
projecte ITS que fa l’ampliació de Porreres. I la d’Inca que ja
l’estam ampliant. Sr. Vidal, és que els números són els
números, però com que em falta temps, passaré ràpid.

Amb el FOGAIBA, quasi 80 milions d’euros d’ajuda al
sector agrari, 80 milions d’euros de pressupost en noves ajudes,
allà on es retiraven en posam de noves. I l’ITS l’important al
costat, perquè ja anam executant tots els pressuposts del PDR.
Enguany arribarem quasi als 88 milions concedits, amb 52
pagats. I per tant, tot aquest balanç econòmic que hauria
d’abaixar el pressupost, el complementam amb l’ITS, amb
projectes tan importants com el paisatge agrari, 4 milions
d’euros, que ens ha permès els altres anys plantar quasi més de
100.000 arbres, que ens permès fer quasi més de 120
quilòmetres de marjades. O l’impuls a la diversificació del
sector agrari, que ens ha permès amb 3 milions donar ajudes a
tothom Sr. Vidal, a tothom, a tots els tipus d’explotacions
agràries, petites, grans, mitjanes. Però evidentment destacam
tot el suport als sectors estratègics, com els escorxadors, o les
confraries de pescadors.

I si em permetran, ja vaig acabant Sr. President, hem
recuperat tot tipus d’ajudes des de SEMILLA, que vostè li ha
fet una esmena a la totalitat, què li puc dir jo? Comparin, vostès
es dedicaven a festes, a llibres i a altres coses i les ajudes
d’avui en dia d’aquest pressupost van directament al sector. Per
tant, hem recuperat ajudes perdudes, n’hem posades de noves,
hem dut els doblers de l’ITS cap el sector agrari, hem
incorporat joves al sector agrari i apostam per una
diversificació dels nostres productes.

I Sr. Vidal, miri les estadístiques de feina, hi ha més
pagesos. I el sector econòmic pesa més dins la indústria. I quan
parlam de diversificació econòmica, ja deixin fer vostès de
minimitzar, folkloritzar el sector agrari. El sector agrari és un

sector agrari viu, un sector agrari que està generant ocupació,
un sector agrari que està innovant i un sector agrari que cada
dia té un major pes dins el nostre Producte Interior Brut. Per
tant, ja està bé d’intentar dir que no és així.

I dins el medi marí, sí Sr. Vidal estam fent una aposta clara
per un canvi de model cap una pesca més sostenible,
incrementant el nombre de reserves marines i fomentant
pràctiques pesqueres més sostenibles. I tot això a darrera amb
persones, amb mitjans per dur a terme la seva vigilància. És un
govern que es preocupa per la gent, pel seu benestar i hem estat
sempre al costat dels pagesos, al costat dels ciutadans que
necessiten el suport d’un govern. 

Aquest pressupost que presentam, el quart, crec que molts
de vostès han perdut algunes apostes és el millor per posar les
bases per a l’any que ve seguir amb les polítiques de canvi
d’aquest Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sr. Conseller, quan el sent parlar em feia
pensar amb Alicia en el país de las maravillas i el que és més
fotut, em feia pensar després que li han donat bolleta, que diem
en bon mallorquí. I m’agradaria tenir la fórmula de la bolleta
que li ha donat la presidenta i l’equip de Govern del PSOE,
pels efectes que li ha fet i com de bé se l’ha presa.

No entén res, no entén res, no entén les actuacions i les
intervencions que nosaltres fem a favor del medi ambient, els
pagesos i el medi marina i de la seva conselleria. Surt aquí i diu
“bien, tenim 40 persones més a IBANAT i estam més contents
que un ca amb un os” i el seu company del PSOE ha augmentat
en 1.500 mestres d’escola i encara no està content. Això voldria
dir demanar i reivindicar coses per al medi ambient, surt més
content que un ca amb un os, dient “hem augmentat el 5%”, la
conselleria d’Hisenda li acabava de dir hem augmentat un 45%
en 4 anys i vostè es considera content amb un 5%. Més content
que un ca amb un os quan representa qualsevol acció i no
s’adona que els seus companys de Govern li diuen el que ha de
dir, ve aquí i ho repeteix i no defensa el seu territori, no el
defensa Sr. Conseller.

Cada vegada que li faig una pregunta em fa pensar en una
cosa, al llarg d’aquests 4 anys li he fet 4 preguntes i no en
contesta ni una, i això també em fa pensar que si quan qualque
conegut seu, o qualque amic, o la seva dona li fa una pregunta
i li diu: de què hem de sopar avui vespre, i vostè li contesta així
com em contesta a mi, s’aprimarà molt conseller, deixarà de ser
un home decent, perquè no sabrà mai què ha de contestar.
Encara no m’ha contestat una pregunta de les que m’havia de
contestar. Sr. Conseller, hi ha altres maneres de fer política que
és el que li he dit.
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Fixi’s si em fa sentir bé, darrera jo hi ha hagut esmenes a la
totalitat per part de Podemos, o exPodemos i per part de
Ciutadans. Això vol dir que nosaltres no anam malament del tot
Sr. Conseller. En determinades coses coincideixen amb les
propostes que nosaltres li fem i vostè no n’accepta ni una. Obri
els ulls i s’adoni compte que nosaltres anam a favor del medi
ambient i volem uns pressuposts adequats Sr. Conseller, perquè
els gestionarem nosaltres.

(Remor de veus)

Aquest any els gestionarem nosaltres, a posta li demanam
uns bons pressuposts per a Agricultura.

I no Sr. Conseller, em sap greu dir-li, no és un govern de
diàleg i de consens, vagi a parlar amb els propietaris de
terrenys que tenien devora el Parc Natural de S’Albufera, no
n’hi ha ni un de content, ni un! I n’hi ha més de 500 d’afectats
i vostè aquí evidentment no contesta. 

I sí, parlem d’augment de mariners, una putada d’augment
de mariners! I des que vol ampliar el Parc Nacional de Cabrera,
els de Cala Figuera deixaran d’existir, que està prohibint la
pesca d’arrossegament i després ve aquí amb dos bemolls i diu
que defensa els mariners. Els bemolls els ha d’emprar per
demanar doblers per a la seva conselleria!

I n’aprengui, no digui que les depuradores són de Madrid,
ni de Llubí, i d’aquí on hagin de ser, són seves. Miri també el
seu company d’Educació i Cultura, se’n va als ajuntaments
perquè no té doblers i els diu, tu pagaràs el col·legi, hi posaràs
el solar i jo t’aniré donant doblers així com podré. El copiï, se’n
vagi a Madrid i digui: jo pagaré la depuradora, pagaré la
dessaladora, pagaré les obres que hagi de pagar perquè la gent
pugui tenir aigua perquè són els meus administrats, i ja me’ls
donaran així com els vagi bé. És que no sap ni copiar els seus
companys perquè no són del mateix color polític seu.

(Remor de veus)

Això són les polítiques que vostè du a terme Sr. Conseller,
no s’enfadi amb mi, jo li estic dient com ha de governar i no li
presentaré factura, simplement n’hi ha prou que apliqui les
meves idees, o les idees que tenen vostès del PSOE i tendrem
un millor govern i tendrem el que li he dit aigua, aire i medi
ambient en general de més qualitat. No he volgut fer en cap
moment demagògia sobre desastres, i li ho he dit, no ho vol
entendre, li he dit que no feia demagògia d’això.

El que si hi ha és que es pot evitar, i vostè havia d’haver
emprat la seva força per dir aquí ha passat això i perquè no
torni passar, com ha fet la seva companya, disposaré de tants de
doblers, encara que hagués de fer un crèdit, i ara toca aquí i ara
toca aquí! I toca defensar els torrents nets i toca defensar la part
social de les conseqüències que hi pugui haver. No faig
demagògia, només li dic que vostè havia d’haver demanat
doblers, ara era el moment per aprofitar, per no llevar
responsabilitats, que ja sé que no en vol ni una, que les eludeix,
però almanco per a la prevenció que hi hauria de ser. Per això,
Sr. Conseller, i no em vengui amb esmenes d’un lloc i de
l’altre, vaig retirar les esmenes que ha dit, perquè en el moment
que es varen fer no teníem constància del que havia passat.

Sr. Conseller, li desig bona sort en el seu camí, em sap greu
que no accepti esmenes, perquè em fa malpensar de dir, com
que jo no hi seré, ja s’espavilaran els que vendran. Nosaltres
seguirem abans, ara i sempre defensant el medi ambient,
defensant els pagesos i mariners i fent la nostra feina.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... Gracias, presidente. Bueno, parece que el Partido Popular ya
también se ha puesto las pilas a nivel del ecologismo, de lo cual
le damos las gracias...

(Remor de veus)

... porque, Sr. Vidal, hace cuatro años que también estábamos
esperando este discurso para los que estábamos en la calle. 

Bueno, vamos a ver, en cuanto al conseller... vamos a ver,
usted, Sr. Conseller, o este govern, tiene un problema en cuanto
al ciclo del agua y es que son incapaces de tener una visión
integral de la gestión del ciclo del agua, y a usted ya le viene
bien esta fragmentación de competencias porque hace... esto es
la ausencia de responsabilidades, pero no, usted sí que es
responsabilidad de todo lo que pasa en el ciclo del agua de
Baleares porque usted tiene una competencia muy importante
y una función muy importante y es que tiene la capacidad de
realizar una mesa del agua para afrontar las inversiones
necesarias en coordinación con todas las instituciones, con el
consejo, con los municipios y el Govern, se lo ha dicho el Sr.
Vidal, usted tiene la capacidad de coordinar estas instituciones
para hacer un ciclo integrado del agua.

Desde Ciudadanos se lo hemos dicho continuamente, el
agua no se puede gestionar por departamentos, es imposible, el
agua necesita de la coordinación de todas las instituciones y
usted tendría que haber sido proactivo para esto; como no ha
sido proactivo para esto las aguas fecales han inundado
parques, han inundado parques naturales, puertos, campos de
cultivo y además le recuerdo que los campos afectados en Ibiza
se han contaminado, se han contaminado y durante dos años no
se van a poder cultivar.

Bueno, también en cuanto a quitarse responsabilidades,
mire, usted ha sido incapaz también de abordar la gestión de los
lodos de las depuradoras de Ibiza. Mire, desde Ciudadanos
apostamos porque los residuos se gestionen en cada una de las
islas y llevamos dos años pidiéndole que se realice un estudio
sobre la viabilidad de una planta de biogás para la valorización
de los lodos de la EDAR de Santa Eulàlia, pero ha sido
rechazada una y otra vez, ni siquiera se atreve a explorar
nuevas tecnologías para dar solución al problema de dentro de
la isla, prefiere trasladar los problemas a la península, aunque
nos sale por un ojo de la cara. Es curioso porque este govern
está elaborando una ley de residuos cuyo objetivo es tractar
nosotros mismos nuestros residuos, pero el conseller es el
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primero que incumple mandando los lodos fuera de Ibiza. Es la
incoherencia de este govern. 

Como es incoherente hacer un decreto para proteger la
posidonia donde la propia norma exculpa a la administración,
exculpa al Govern de sus responsabilidades de no realizar
vertidos fecales. La Conselleria de Medio Ambiente siempre
eludiendo responsabilidades. 

Y siguiendo con los residuos y con las incoherencias,
resulta que este govern no ha hecho sus deberes y fue avisado
de enfrentarse a una multa de la Unión Europea por
incumplimiento de la elaboración de los planes de gestión de
los residuos. De nuevo este govern habla muchísimo de
sostenibilidad, pero son los primeros que no cumplen con sus
responsabilidades.

Y en cuanto a la protección de las zonas protegidas,
conseller, mire, proteger las zonas no es inflarlas a figuras de
protección desde un despacho y con un bolígrafo o con un
ordenador sino que es tomar medidas reales in situ para
protegerlas, es gestionar, es elaborar los planes de gestión. Le
recuerdo al conseller que en esta legislatura ha sido cuando el
ICOMOS ha enviado una carta a la presidenta Armengol,
avisando que si se sigue con estas políticas del pacte de
abandono sobre la Sierra de Tramuntana ésta perdería la figura
de la UNESCO de Patrimonio Mundial, y no es el primer aviso
que recibe este govern.

Por no hablar, conseller, de la falta de limpieza de torrentes
tras las lluvias, siempre, como cada año llevamos cuatro años
que tras las lluvias de mayo las playas se inundan de basura con
la consecuente indignación de los municipios, porque luego,
como siempre, este conseller del “a mí no me toca” ni siquiera
colabora en la inversión necesaria para limpiar la basura de las
playas porque la basura ya es competencia municipal.

Conseller, mire, ni el presupuesto de esta conselleria es
suficiente ni su gestión es buena porque no es resolutiva. Por
lo tanto, espero que apoyen nuestras enmiendas que sin duda
mejorarán este presupuesto, y en cuanto a las enmiendas de
resto de grupos votaremos a favor a todas aquellas enmiendas
que vayan en el mismo sentido que las nuestras en cuanto al
ciclo del agua y en cuanto a innovación del sector primario y en
la protección del medio ambiente.

Nada más. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt, torn del Sr. Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, ara intentaré
explicar o posar damunt la taula les esmenes que he presentat,
abans n’he comentat algunes. Sobretot he presentat 6 esmenes
que fan referència a l’IBANAT i en el seu moment, justament
a la moció que va presentar El Pi sobre actuacions en situacions
de risc, en el seu moment cap grup no hi va apostar, avui és el
moment per dotar de sentit una iniciativa aprovada on es

demanaven recursos per a aquest col·lectiu, en aquest cas
aquest grup de persones que fan feina molt important.

En aquest sentit, Sr. Vidal, aquí el face to face de Vidal a
Vidal, face to face, comentar-li, no, és que... és veritat, és així,
el face to face que hem tingut, recordar-li a l’altre Vidal com va
passar literalment la motoserra el seu partit la legislatura
anterior i la seva conselleria va ser completament
desmantellada. Per tant, avui per avui incrementar ics nombres
de persones en aquest sentit o dotar-les de recursos econòmics
es fa fonamental, no?, i és que hem de duplicar, triplicar, etc.,
no?

També, Sr. Vidal, ara sí conseller, com vaig comentar en el
seu moment, más vale prevenir que curar i jo no faré
demagògia, però sí que una qüestió d’evitar inundacions, però
sobretot incendis, perquè hem patit aquestes illes i especialment
l’illa d’Eivissa uns quants incendis molt importants i en aquest
sentit em sembla que en aquest cas IBANAT sí que té molta
responsabilitat. Ahir aquesta cambra es va negar a reconèixer
que IBANAT és un cos de bombers, es va reconèixer no
aprovar una esmena de la categoria corresponent, la categoria
d’equiparació pertinent. Per tant, vostè i tots els diputats i
diputades són responsables de no reconèixer aquesta qüestió.
També he presentat una esmena sobre la formació del personal
de l’IBANAT, una quantitat molt petita. 

Una altra qüestió, Sr. Vidal, no només podem passar de
quatre a sis mesos, si parlam de prevenció hem de tenir cura del
medi ambient durant tot l’any, no només quan són allà per
apagar focs, és durant tot l’any, s’han d’intentar millorar i tenir
cura dels boscos. Ara vostè diu que l’IBANAT no és
responsable dels torrents o de la neteja dels torrents dels
boscos, què passa? De qui és competència? Dels boscos sí, bé,
doncs, i els torrents de qui? Doncs bé, al final... en fi. 

Seguirem sots-contractant, com ja vaig comentar l’altre dia,
mitjans tècnics per a l’IBANAT d’1 milió d’euros. Adquisició
de centres de treballs per millorar l’espai on fa feina aquest
col·lectiu. També la substitució de vehicles antics i obsolets;
Sr. Vidal, un vehicle o dos per a tota Balears, que tenim quatre
illes, de veritat, i, a més, aquests vehicles són antics i obsolets.
Volem ser sostenibles mediambientalment i com no, doncs bé,
un altre grup important també sobre patrimoni natural i sobretot
el tema de la posidònia, com he comentat abans és el nostre
pulmó del mediterrani. 

Sr. Vidal, sap perfectament que des de les Pitiüses portem
anys i estam molt contents, com ho hem manifestat, però molts
anys reclamant aquest decret que encara, avui per avui, és
paper banyat, la cartografia molt bé, però on són les mateixes
llanxes que tendran els agents mediambientals per poder fer la
seva feina? Aquest estiu hem vist com molts de dies no hi havia
agents mediambientals, perquè ho denunciaven el propi
personal, no tenien personal perquè puguin sortir, perquè
prioritza un incendi abans que la mar. Per això, demano la
creació d’un cos de la mar.

També l’increment del nombre d’agents de medi ambient.
Sr. Vidal, ho torn a repetir, som l’última comunitat en nombre
de persones, en aquest cas, d’agents mediambientals de tot
Espanya quan realment volem ser un referent a nivell mundial,
quan tenim una biosfera com és l’illa de Menorca, com tenim
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diferents reserves, parc naturals, etc., i som els últims a tenir
agents mediambientals a tota Balears, perdó, a tota Espanya.
Doncs bé, podem revertir aquesta situació, Sr. Vidal? Podríem
intentar que molts d’aquests milions que es recapten amb el
tema de l’impost del turisme sostenible, que l’essència, o una
d’elles era revertir la petjada del turisme, dels turistes, idò
intentar recuperar i tenir cura d’aquest territori que ens fa
referent a nivell mundial i per això moltíssimes persones vénen
a veure les nostres illes, a gaudir de la muntanya, de la mar, etc.
I per tant, és obvi que són insuficients, Sr. Vidal. 

Una altra qüestió, el tema de la reserva natural de l’illa de
Tagomago. Avui una altra vegada reivindico com a eivissenc
que no tenim tot... ahir parlàvem d’educació, ahir d’innovació,
avui no tenim les infraestructures com han manifestat els
diferents portaveus, el tema de l’aigua és un desastre, el tema
per exemple concretament i vaig a comentar, que ni el PP ni el
Partit Socialista, cap dels que han governat, han estat capaços
de treure doblers perquè l’abocador de Ca Na Putxa de la
nostra illa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -sí, vaig acabant, Sr. President-, que l’abocador de Ca na
Puxa, igual que des del Govern s’ha ajudat a pagar la factura,
l’illa d’Eivissa una altra vegada és menyspreada, quan ho farà
Sr. Vidal? Ah, no ho demanen, és que és clar tenim uns
representants al consell, ja sigui del Partit Popular, o sigui del
Partit Socialista, o de Podem Guanyem, que resulta que no
pinten res, igual que la Llei de camins...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... al final que ningú no ha fet, no ho demanen, no?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Doncs passam al torn del Govern, té
la paraula el Sr. Conseller Vicenç Vidal.

Sr. Aguilera, per favor.

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

Sí, quatre anys i hauré de reconèixer que no hauré
aconseguit un dels meus objectius, que fossin capaços
d’entendre el sistema de què som 4 illes, que tenim ajuntaments
i que tenim consells insulars. I Sra. Ballester, avui crec que he
entès molt, avui he entès molt, perquè es clar, no me’n
recordava que Ciutadans el que vol és que desapareguin els
ajuntaments, que desapareguin els consells, que tot sigui
centralitzat i que tenguem només un govern que ho fa tot.

Evidentment vostè em demana responsabilitat, el Consorci de
la Serra de Tramuntana, Consell Insular de Mallorca n’és el
responsable, que per cert sí que l’hem ajudat en les
subvencions per a la gestió de residus.

Vostè em demanava que fes una planta de biogas per matar
la depuradora de Santa Eulària. Però Sra. Ballester, és que el
Consell d’Eivissa en fa una Ca na Puxa per tractar els fangs i
la matèria orgànica de tota l’illa. Per tant, veu que no és
coherent, és coherent si vol que jo no respecti el consell i li
passi per damunt. Però evidentment crec que avui he entès, (...),
que li hauré de parlar tal vegada en castellà algun dia perquè
m’entengui i que vostè vol canviar el model de la part
competencial d’aquestes illes i no respecte les institucions dels
ajuntaments. I li convendria passar per un ajuntament per
entendre la realitat.

I seria Sr. Vidal n’Alicia en el país de las maravillas si em
cregués el seu discurs de conservació, crec que el més fort que
he sentit en aquesta illa, o en aquest Parlament i he sentit coses
molt fortes, que el Partit Popular ara és el gran defensor del
medi ambient. No recordem d’on venim, tot el que hem fet i
que tot el que hem retallat; ara vostès es converteixen en Dr.
Jekyll i Mr. Hyde, és a dir, quan som aquí i governam,
destruïm, quan érem a l’oposició protegim. Vinga, Sr. Vidal,
això no és seriós i no ens ho creiem.

(Alguns aplaudiments)

I Sr. Vidal, si em permet, ja que ha tractat un tema de la
meva vida personal, jo el sopar m’ho puc fer jo tranquil·lament
i no li he de demanar a ningú que m’ho faci. Per tant, aquí crec
que hem d’avançar en una societat igualitària i cadascú és
capaç. I per això aquest Govern fa feina, perquè tots siguem
iguals en drets, en deures, en llibertats i tots siguem capaços a
través d’una educació de no caure amb aquests estereotips
d’altres èpoques.

Però si em permet seguiré parlant del que em toca, perquè
evidentment de vegades ens despistam. Reserves marines, és a
dir, vostè ha dit avui, crec que és la primera vegada que l’he
sentit que no s’ha atrevit a dir que no donàvem suport al sector
primari, que no pagàvem i aquestes coses, perquè evidentment
60 milions damunt la taula pagats per aquest Govern any rera
any, tenen el seu pes. Subvencions noves generades any rera
any en benefici dels pagesos, tenen el seu pes. Que cada any
tenguem més joves que s’incorporen, això és el que a vostès tal
vegada no els agrada, que tenguem un model d’agricultura
diversificat, grans, petits, mitjans, ecològics, cooperativistes,
grans empreses. Tot ens va bé perquè el sector primari tiri
endavant.

Però evidentment li ho he dit, vostè volia que jo aprofitàs
una desgràcia, crec que és el més vil que li he sentit dir, per
aprofitar-me, per fer altres coses i aconseguir pressuposts.
Vostè volia que jo davant els meus companys, escoltin, he de
tenir més pressupost perquè ha passat la desgràcia de Sant
Llorenç. És que no ho he de dir, és que els meus companys han
aprovat un decret llei que dóna 29 milions a la conselleria per
fer les actuacions necessàries...

(Alguns aplaudiments)
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És un Govern que fa feina plegat Sr. Vidal, ja sé que a vostè
no li consta i que tenim divergències d’opinió i no passa res,
som partits polítics diferents, però com a Govern fem feina per
al benestar dels nostres (...) junts i no ha importat que plorés,
que pidolés, que amenacés, no. Escolti, hi va haver una
desgràcia i aquest Govern ha fet un crèdit extraordinari que
vam dur aquí al Parlament per fer-hi front. I per tant, ja li he dit
que crec que és una baixesa moral vincular la desgràcia viscuda
a la neteja de torrents. Quan en aquesta terra hem invertit més
que mai en neteja de torrents.

I està bé també, Sra. Ballester, crec que sí, que tenc un èxit
que avui m’he d’apuntar, ha citat el Pla hidrològic. L’altre dia
li vaig dir que era negligent en la seva feina perquè no coneixia
el Pla hidrològic. Avui li he de donar l’enhorabona perquè l’ha
citat i ha entès què és la planificació, que ha estat 6 mesos en
exposició pública, on vostès no han fet cap aportació, on
nosaltres hem fet la participació a cada illa, amb una junta
insular, on tots els ajuntaments ens han pogut dir el que volien,
que era el moment. I escolti, em sap greu, l’altre dia un batle de
devora el meu poble li deia, “Mateu, cagondena, el que me
deies pels diaris, no m’ho has dit, fem una al·legació al Pla
hidrològic”. Això és el que passa quan a vegades ens dedicam
més als debats estèrils, a aprofitar les oportunitats de fer feina
en conjunt.

I Sr. Aguilera, la posidònia, 50.000 embarcacions mogudes.
Però vostès també em diuen, volen tapar el debat amb el Decret
de posidònia, amb els emissaris; no, és que aquest Govern fa un
Decret de posidònia, els impactes que no tenia regulats.
Evidentment la qualitat de l’aigua que s’ha d’abocar pels
emissaris està regulada amb una Directiva marc de l’aigua, amb
una normativa, que es comunica a Europa i que si no
s’compleix Europa ens posa una multa. De la gran gestió del
Partit Popular pagam entre tots a l’Estat 11 milions d’euros
cada semestre, per incompliment dels requisits que ens marca
Europa en la depuració. Per tant, no vulgui confondre aquest
debat, si parlam de posidònia hem de fer front a tots els reptes
que ens marca la posidònia i aquí en normativa d’emissaris ho
tenim clar, el que no teníem eren altres instruments per fer front
a altres reptes que ens marcava la posidònia.

I evidentment que l’IBANAT ha fet una aposta valenta,
d’on veníem a allà on som no hi ha color, reforçant, Sr.
Aguilera, tant en personal, com en mitjans, com en
modernització, però no podem passar de 0 a 3, de 0 a 100 en
només 4 anys. Per això hem de governar i hem de seguir
governant un pacte d’esquerres que sigui conscient de la
necessitat del medi ambient que dóna benestar a les persones,
perquè vàrem dir que aquesta seria la legislatura dels espais
naturals protegits dignificats, i ho hem fet, recuperant la seva
gent, donat-los els mitjans. Però ens queda molt per fer, estic
d’acord amb vostè. 

Havíem de posar la mirada a la mar i li hem posada. Hem
posat les reserves, el corredor de cetacis, ens hem oposat a les
prospeccions, hem donat ajuda a una pesca més sostenible.
Vàrem dir que era la legislatura de l’aigua Sr. Vidal, sí, la
legislatura de l’aigua, que tengui aigua la gent, que recuperem
les polítiques d’aigua, que vostès només pensen en aigua quan
hi ha sequera, només pensen en l’aigua com a un bé per
guanyar doblers i no un bé necessari per a la qualitat de vida.
L’aigua és vida, se’n recorden d’aquest lema? Idò vostès no

l’han tengut mai dins el seu cap. Revisant el Pla hidrològic, fent
un Pla de sequera, fent un Pla d’inundacions. 

Diguérem que estaríem al costat dels pagesos, perquè ja em
dirà, vostè du la llista de totes les ajudes que els varen retirar,
nosaltres hi hem estat a la sequera, hem donat la cara al Xylella
que vostès callaven, hem estat a la Llei agrària, hem recuperat
ajudes. I les Illes Balears seran sostenibles o no seran, i ho hem
dit per activa i per passiva, amb aquesta llei de residus, el
Decret de posidònia, els nous espais i els nous plans de Xarxa
Natura 2000.

És un orgull els fonaments que hem sembrat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller... 

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

... per a un canvi de model en aquestes illes. Aquestes illes
seran sostenibles o no seran i no serà gràcies a vostès, gràcies
al Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Seguim el debat de les esmenes.
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr.
David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes, diputats,
diputades, treballadors, treballadores de la cambra, públic
present, molt bon dia. Debatem els darrers pressuposts de la
legislatura per a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca i encara que hi ha qüestions que ja en parlarem al debat
i les podem millorar i es podria fer un esforç un poc més
endavant per tirar-les endavant. Podem estar contents en termes
generals amb els pressuposts que s’estan aprovant.

En primer lloc, comentarem breument les esmenes que hem
presentat per part del Grup Parlamentari Podem i que han estat
aprovades a ponència i a comissió. S’ha aprovat una esmena de
30.000 euros, presentada conjuntament amb MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca i el Partit Socialista, per a la Reserva de la
Biosfera de Menorca, per a accions dins de la comunitat
d’usuaris d’aqüífers, que amplia en 70.000 euros que era el
total disponible per a..., ja tenir un total de 70.000 euros més
els 40.000 que hi havia per impulsar accions dins de la Reserva
de la Biosfera de Menorca.

En aquest punt volem insistir una vegada més que la
Reserva de la Biosfera de Menorca no és només medi ambient,
que és cert que hi ha accions que tenen a veure amb la
protecció i la conservació del medi ambient, sinó que també hi
ha accions transversals en altres qüestions i sectors. Per això
hem tornat insistir a demanar la inclusió de la mateixa partida
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que es va incloure l’any passat a Presidència, a la Conselleria
de Presidència, i que... es varen incloure 80.000 euros que
s’han tornat a incloure per a l’any que ve, per a l’any 2019 i en
total tindrem 150.000 euros per donar suport a accions dins dels
projectes de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

I aprofitem per a demanar davant aquest faristol que tots els
partits polítics que aquest acord financer a la Reserva de la
Biosfera de Menorca tengui continuïtat, que estiguin ja per
defecte inclosos als futurs pressuposts i que no sigui menester
presentar més esmenes per incloure aquesta (...) i que ja sigui
una acció contínua i un compromís per part de futurs governs
en aquesta qüestió.

Altres esmenes que s’han aprovat per part del grup
parlamentari que..., proposades pel Grup Parlamentari Podem
són 25.000 euros per a la custòdia del territori a Menorca,
també presentada conjuntament amb MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca, agraïm el seu suport, i de 20.000 euros per a
l’estudi previ i reparació i posada en marxa de la bassa d’aigua
per a reg de Sa Rota a Eivissa, que era molt necessari i era una
demanda que hi havia en aquesta illa i també es va aprovar un
dipòsit d’aigua contra incendis a Sant Mateu i aprofitem per
agrair el suport dels grups polítics que ho varen fer.

Tot i això encara tenim esmenes pendents d’aprovar i
esperem que en la votació d’avui s’aprovin... a veure si
aconsegueix convèncer els grups polítics que encara tenen
dubtes.

Parlarem de l’esmena 14311, del dipòsit d’aigua contra
incendis a Sant Carles. Aquesta, ja la vàrem defensar a la
comissió, seré molt breu en aquest tema, és una petició que ens
ve des de l’Associació de Propietaris Forestals d’Eivissa
d’aquella zona, Sant Carles, en què tenen aquesta demanda que
no hi hagi mitjans per poder combatre un possible conat
d’incendi o un incendi forestal i que ens seria molt beneficiós
tenir un dipòsit d’incendis per poder lluitar contra un possible
incendi, seria una acció ràpida per part dels mitjans d’extinció
per a poder actuar.

Si hi hagués aquest dipòsit d’incendis, idò podríem arribar
abans i es podria apagar més ràpidament i evitar que... que
l’incendi pugui prosperar. I bé, crec que estaria bé que es
pogués aprovar aquesta esmena.

I també vull parlar de les esmenes que tenim restants en
relació amb l’ampliació d’agents de medi ambient a les illes
d’Eivissa, dos agents, dos a Menorca i sis a Mallorca amb un
total de 450.000 euros, 270.000 a Mallorca, 90.000 a Menorca
i 90.000 a Eivissa. Les esmenes són les 14288, 14289 i 14290.

I és cert i agraïm, Sr. Conseller, que els acords que vam
signar per a poder donar suport als pressuposts del Govern es
va aprovar als pressuposts de l’any 2019 incloure 6 noves
places d’agents de medi ambient més en dos anys, a l’any 2019
i a l’any 2020, però trobem que encara es quedem molt curs i
amb aquesta esmena es podria arribar a uns mínims que es
demanen des de l’Associació de Professionals d’Agents de
Medi Ambient...

L’Associació de Professionals d’Agents de Medi Ambient
demanen, com a mínim, una  ampliació de 35 places més i en

sis anys, el que duem de legislatura més el que hem aprovat,
dos anys més... -gràcies-..., en sis anys hauran augmentat en 12
places una mitjana de 2 places per any i no està malament ja
que als darrers anys no s’havien augmentat aquestes places,
però és clar, si seguim aquest ritme d’augment fins a arribar a
les 35 places assoliríem aquest objectiu en 12 anys.

I sobre aquesta qüestió sí que volíem fer una petita reflexió,
per què costa tant ampliar els cossos d’inspectors, només a
medi ambient que ja s’està ampliant i s’està fent un esforç, però
en altres sectors com en turisme o en comerç o en altres temes
costa molt impulsar o ampliar els cossos d’inspectors i de...
funcionaris que puguin posar denúncies.

I podem arribar a la conclusió que açò no és demana, és una
cosa que és molt incòmode per als polítics ja que a la gent no
li agrada que hi vagin inspectors i que es facin controls i que és
millor que la gent pugui fer el que vulgui i que campi qui
vulgui que és el model que prefereix el Partit Popular, mirar
cap a un altre costat, no fer res i si hi ha infraccions, bé, idò ja...
no passa res i no interessa, no interessa invertir, perquè creiem
que és una inversió protegir i estar pendents i que hi hagi
persones, funcionaris que puguin fer aquestes tasques.

I bé, no interessa que es pugui desenvolupar un cost, una
estructura ben feta, robusta que pugui lluitar contra possibles
il·legalitats que hi pugui haver, en aquest cas en qüestions
ambientals i de protecció.

I també una data molt rellevant en aquesta qüestió, és cert
el que s’ha dit abans que som la comunitat autònoma que
menys agents de medi ambient tenim a les nostres illes i una
comparació molt gràfica amb La Rioja que té 5.900 km2

disposa de 81 agents de medi ambient quan en la nostra illa no
arribem ni tan sols als..., estam sobre els 61, 62 i recordem que
tenim 5.000 km2 de superfície al quals s’ha d’afegir 1.500 km
de costa que amb el Decret de posidònia hi ha més tasques a
fer.

I podem estar d’acord que tenim unes illes on hi ha
moltíssims d’impactes ambientals, moltíssima pressió i cada
vegada és més gran aquesta pressió, aquesta pressió turística i
també és cert que hi ha més funcions per part dels agents de
medi ambient, s’hi ha d’afegir la vigilància de la posidònia,
s’han de guàrdies d’incendis a l’estiu i l’ampliació i creació de
nous espais naturals protegits i volem donar l’enhorabona per
l’acord, per l’informe favorable assolit ahir en considerar-se
parcs nacionals en la qual es va aprovar ampliar de 10.000
hectàrees a 90.000 hectàrees el parc nacional marítim terrestre
de l’arxipèlag de Cabrera. Estem d’enhorabona, s’amplien
parcs, s’amplien espais naturals, però també està clar que s’han
d’ampliar les funcions i les persones que han de vigilar aquests
espais naturals.

Em queda un minut, intentaré terminar en temps, per açò
demanem, encara estem a temps d’aprovar les nostres esmenes.
En el cas que s’aprovin tindríem 10 agents de medi ambient
més i encara ens quedarien 13 places que es podrien assolir per
exemple en tres anys, seria una bona opció. I pensem que es
podria assolir i, a més, si hi ha més agents de medi ambient hi
podria haver més recaptació i es podria recompensar aquesta
despesa extra en  obtenir ingressos en haver-hi més denúncies
i més sancions.
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I ja per acabar, ens posicionarem respecte de les esmenes de
la resta de partits polítics i parlarem..., ja ho vàrem fer en
comissió i ho faré molt breument, amb les esmenes presentades
pel Partit Popular, ja ho he comentat abans, s’han presentat
moltíssimes esmenes relacionades amb grans inversions, grans
despeses per fer depuradores, emissaris, xarxa d’aigua en alta
a Menorca, terciaris, tractament de terciaris a depuradores,
inversions que curiosament no varen fer quan va ser possible...
varen governar i en varen tenir l’oportunitat i açò és sempre
ocurrent quan presenta el Partit Popular propostes, són totes les
coses que no varen fer en el seu moment. Per això, votarem en
contra de les seves esmenes, senyor diputats i diputades de
Partit Popular. Ho sentim molt.

Des del nostre grup defensam pressuposts que són reals, les
nostres esmenes són reals adaptades a la veritat i les altes i
baixes estan adaptades a la realitat d’uns pressuposts viables,
no com els vostres. I per a la resta d’esmenes dels partits
polítics seguirem el mateix posicionament i el mateix sentit de
vot a ponència i a comissió.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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, senyores i senyors diputats. El Sr.
Alcover quan ha acabat la intervenció d’Hisenda ens ha fet una
pregunta a la qual no podíem o almenys jo no diria que no, eh!,
si dia 24 de maig de 2025, les eleccions varen ser el 25, aquesta
vegada són el 26 o el 24, d’això vaig bé, dia 25 matí si ens
haguessin dit... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ja, dia 25 com dia 23, ens haguessin dit -no em faceu perdre
temps- ens haguessin dit que aquests índexs, tal, qual... clar, la
respostes eren sí, ho hagués firmat. 

Jo ara intentaré posar el no. Medi ambient, tenim els
torrents més nets que abans? Tenim tots els emissaris nous de
les Illes Balears? Tenim una distribució en aigua en alta més
grossa que abans? Tenim menys interinatges a l’IBANAT que
abans? Tenim el problema de depuració de la Platja de Palma
arreglat per a l’any que ve? Tractam el tema de rústica igual a
totes les Illes? Tractam el valor de la terra igual a tots els
pobles de Balears? Hem agilitat els informes de medi ambient?
Estan contents els pagesos? Estan contents els caçadors? Hem
disminuït l’atac del Xylella? Hem consensuat amb els
propietaris de la Serra de Tramuntana la llei de camins? Tenim
una depuradora acabada a Vila? Tenim més energies
renovables de les que teníem abans de començar? Tenim més

subvencions, tenim totes les subvencions al dia dels pagesos?
Són nos, no, són nos.

Podria fer una relació molt gran de sis, però aquestes són
nos.

I al Sr. David Martínez, tenim creat el cos de medi ambient
que dia 17 de maig tots vàrem votar perquè es creàs un cos
d’agents de medi ambient i com deia, en el seu punt 1, “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a crear un
cos d’agents de medi ambient per tal de millorar la capacitat
d’actuació d’aquest grup professional i racionalitzar i adequar
la gestió dels mitjans que tenen al seu abast”, i que seguia
després que s’havia de crear, a proposta d’El Pi?

Que voleu que us digui? Som tots molt mals de creure per
part de la societat, som molt mals de creure perquè jo he
intentat posar coses que tal vegada em poden rebatre el primer,
però he anat a cercar-ne una que no hi ha tu tia, no hi ha tu tia.
Doncs això és el que tenim, però què podem fer? Doncs, en tot
cas qualque vegada escaïnar, enfadar-nos i anar parlant.

Nosaltres amb les nostres esmenes hem posat l’accent sobre
els recursos hídrics, depuració, millores i ampliacions, neteja de
torrents que en principi se’ns va aprovar una de 400.000 euros,
consum d’aigua, desnitrificacions, infraestructura hidràulica a
municipis com Banyalbufar, que ho reclama i ho reclama i no
ho té, vostè s’ha reunit amb ells moltes vegades, són amics i tot
amb el batle. Després hem entrat en la possibilitat de compra de
dues finques que creim emblemàtiques per a Mallorca, una
seria la de Cala Varques, que crec que hi ha molta gent del seu
partit i que el vota que hi està d’acord amb això que avui li
planteig, moltíssima gent, moltíssima, eh!, és que ni a la seva
gent li saben donar a vegades solucions.

I l’altra la de Son Quint a Ciutat perquè pensam que Son
Quint seria un gran pulmó per a Ciutat i llevaríem pressió a
segons quines zones de la Serra de Tramuntana i amb la gent de
Palma podria fer el seu esbarjo dins Son Quint, a més està
aferrat, és molt bo d’accedir-hi, eh!, seria molt bo. Hem intentat
això.

Hi ha una esmena que se’ns va fer arribar que hi havia
voluntat política d’acceptar-nos-la, però que no hi havia
exactament d’on podríem treure els doblers, que és incrementar
el personal d’IBANAT, i aquí vaig una altra vegada al telèfon,
que ho duc aquí dins, que és el que té a veure amb el que vàrem
aprovar dia 4 del 12, d’aquest mes, dia 4 del 12 d’aquest mes
vàrem aprovar en el punt 2, era el que feia referència a
emergències, tot el tema de Llevant, vàrem aprovar: “el
Parlament de les Illes Balears l’instàvem a incrementar
adequadament els recursos humans i tècnics actuals dels
diferents organismes autonòmics per tal de fer front a les
necessitats d’actuació davant dels diferent tipus
d’emergències”, amb una esmena que va ser incorporada
gràcies a MÉS per Mallorca i al Grup Socialista.

Amb això que amb aquests 400.000 euros hi ha hagut
voluntat, nosaltres diem, comencem per IBANAT, amb això
estaríem dins la línia de Podemos, d’incrementar el personal, és
a dir, a seguir fent feina, no parlar que de quatre hem passat a
sis mesos, és que... a veure, de quatre a sis mesos, semblam
empresaris d’aquests que només fan feina quatre o cinc mesos,
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o no som els amos de la nostra empresa nosaltres, el Govern
balear? Han de fer feina tot l’any, han de fer feina tot l’any.
Això és el que vostès exigeixen als empresaris, que donin feina
fixa tot l’any, o s’han oblidat? S’han oblidat d’això? Idò la gent
d’IBANAT necessita feina fixa tot l’any, tot l’any, perquè tot
l’any hi ha feines a fer, eh!, i si han d’anar a tallar polls de 4
metres d’alçada i 35 metres de diàmetre als torrents de Sant
Miquel hi han d’anar i hi poden anar els d’IBANAT, no han de
menester... perquè quan hi ha hagut un cap de fibló a Menorca
i han hagut de llevar pins i tallar pins hi han anat els
d’IBANAT, que és que no us recordau? Jo crec que no acabam
de saber el que tenim a les nostres mans com a eines, perquè
aquesta és bona. A veure si aquesta esmena que m’heu insinuat
que la podríem aprovar a veure si algú s’amolla la butxaca i
l’aprovam aquesta esmena. 

I acab, l’altra qüestió, el Pla hidrològic, senyores i senyors
del Govern, i Sr. Conseller, el Pla hidrològic parla d’equilibris
d’aqüífers, parla de salinització dels aqüífers, parla de moltes
coses, de proteccions, però també parla de la garantia de
subministrament d’aigua que a nivell de salut sigui correcte,
sigui bona, parla de distribució d’aigua en alta, de distribució
d’aigua en alta. Aquesta distribució d’aigua en alta jo fa anys
per allà on he passat, maldament m’hagi barallat, som dels que
pens que l’aigua en alta ha d’estar tota en mans del Govern,
tota, però quan topam amb Emaya topam amb el mur de Berlín,
ells volen gestionar aquest tema perquè de vegades compren,
i ho dic i m’és igual el que diguin, ho he dit quan era al PP i
quan no hi he estat al PP, volen controlar, compren aigua
salada, dessalada a la conselleria, fan aigua potabilitzada de la
seva i tenen aigua de s’Estremera, però el preu sempre és el
mateix que cobren, com si fos dessalada.

En canvi, si nosaltres tenguéssim el control d’aigua en alta
tota l’aigua en alta la pagaríem tots els ciutadans de cada illa en
base a la infraestructura que tenen i els recursos naturals que
tenen disponibles a un mateix preu. Aquesta és una qüestió que
acabam la legislatura, conseller, i no hem afrontat. Jo li vaig
plantejar això a principi de legislatura. 

Però per acabar, vull dir que nosaltres a aquestes esmenes
que queden vives, no nostres sinó de tots els grups polítics, que
n’hi ha de Podemos, n’hi ha del PP, no tenim nos, tenim sis,
tenim abstencions, però no tenim cap no a cap esmena de cap
de les que queden vives; no hi ha esmenes que no siguin
positives de les que s’han presentades, podem estar d’acord
amb tot o no, i això, conseller, crec que ha tengut aquest
pressupost aquesta virtut a hores d’ara, que és capaç que les
esmenes que han fet els grups polítics, que en aquest cas no són
tots els que donen suport al Govern, perquè Podemos n’hi
dóna, però és aquí, valdria la pena aprovar totes aquestes
esmenes. Si no ens vol aprovar les del PP, les de Ciutadans, les
d’El Pi, les de persones que són al Grup Mixt, aprovi almenys
les de Podemos -aprovi almenys les de Podemos- perquè totes
aquestes que tenen a veure tant amb els safareigs que hem de
menester o dipòsits per a incendis, les que tenen a veure amb
els temes dels agents de medi ambient, que ja hem discutit aquí,
el maig del 2016, que això era així, són bones, i les del PP són
bones i les de Ciutadans són bones perquè no van en contra del
medi ambient, no n’hi ha cap que vagi en contra del medi
ambient.

Tal vegada vostè no té doblers suficients, eh?, i això és el
que jo li puc dir, que crec que almanco hauria de fer un esforç
en aquest tràmit d’aprovar-ne alguna. Perquè li faig saber una
cosa: és mal de passar això dels pressuposts de la forma com ho
passam, és un déjà vu, és el déjà vu de la comissió. Jo crec que
ens haurem d’arribar a replantejar com fem el debat de
pressuposts perquè tenguin un gustillo que es poden aconseguir
coses, i diran... en Jaume és un il·lús, idò seré un il·lús, però sé
que tots feis badalls. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Començam el torn en contra, pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades, Sr. President,
he de reconèixer que no sabia si riure o plorar amb la
intervenció del representant del Partit Popular i a partir d’ara en
la meva intervenció avui li diré el partit ecologista, perquè
sembla que és el partit més ecologista d’aquesta cambra.

En primer lloc, voldria agrair de nou la presentació
d’aquests pressuposts de medi ambient on, poc a poc i en la
mesura de restriccions pressupostàries que tenim, es van
recuperant totes les retallades de l’anterior legislatura. Són els
darrers pressuposts de legislatura i toca fer un poc de balanç. Es
constata, una vegada més, que és molt fàcil retallar i molt
difícil recuperar drets, recuperar llocs de feina i recuperar
polítiques a favor del medi ambient. En aquest sentit, d’aquest
pressupost vull destacar-ne -com ja s’ha dit- que s’han
augmentat més de 50 milions d’euros al pressupost i també que
amb aquest pressupost es dignifiquen els espais naturals
protegits.

També voldria destacar que aquesta legislatura s’haurà
aconseguit per a les Illes Balears que siguin molt més
sostenibles, amb una llei de residus que, com deia el... volia
recordar el que deien els senyors de Ciudadanos, veureu com
el Torrent de Pareis i la resta d’espais naturals en uns anys
reduiran els plàstics i no ens trobarem amb situacions així,
esperem el vostre suport a l’hora de poder aprovar aquesta llei,
també amb el Decret de posidònia i declarant nous espais
naturals protegits.

És important l’augment de la partida de personal
d’IBANAT fins a equipar-se a la situació prèvia al
començament de la nefasta legislatura Bauzá. Pel que fa al
personal d’IBANAT han passat quatre anys per tal de poder
tornar a la situació inicial de com es trobava en el 2011. És
evident l’esforç de la Conselleria de Medi Ambient per tornar
posar la protecció al medi ambient al lloc que li correspon, però
és evident que cal anar més enllà.

Ja vaig comentar a la comissió el fet que, potser per
ingenuïtat, m’han sorprès molt les esmenes presentades pel
partit ecologista i la defensa -diguem-ne- exacerbada que ha fet
per tal de dotar de molt més pressupost aquesta conselleria.
Vostès, amb l’esmena a la totalitat i les esmenes, sembla que
volen fer el miracle dels pans i els peixos. Per una banda, volen
reduir imposts de per tot arreu i dimonitzen o dimonitzaven
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l’impost de turisme sostenible. Per altra banda, però, demanen
moltes més inversions en el cicle de l’aigua, en depuradores i
en dessaladores, entre d’altres. Ja ho va dir ahir la
vicepresidenta del Govern: “si féssim cas de les baixes que
demanen i les noves inversions que també ens demanen els
pressuposts desquadrarien i no un poc, desquadrarien molt”.

Un poc de serietat i rigor, per favor, que per moments em
pens que en comptes de parlar dels pressuposts que han de regir
la vida d’aquestes illes i de la gent que hi viu a l’any 2019,
alguns es pensen que escriuen una carta als reis mags. 

L’impost de turisme sostenible, tan criticat al principi per
alguns, que avui es diuen ecologistes, tan prescindible per
alguns altres, i no votat per unanimitat en aquesta cambra, ni
molt manco, ara sembla que ha de servir per a tot. En dos i mig
ja s’han recaptat i invertit més de 200 milions d’euros dels
quals la meitat van destinats a conservar el patrimoni natural i
el paisatge, i d’aquests 100 milions, 40 són exclusivament per
a millores del cicle de l’aigua. Massa bé, no ho trobau?

Vos imaginau si des de les Illes Balears poguéssim recaptar
i gestionar els nostres imposts! No importa anar massa enfora,
a Navarra ho fan. O per no ser tan agosarats, diran alguns, vos
imaginau que tenguéssim un model de finançament adequat
com tenen moltes altres comunitats autònomes! O encara que
no vengui ara al cas, vos imaginau que tenguéssim un règim
especial potent com tenen a Canàries! Idò, no, com que a dia
d’avui les coses amb Madrid no milloren, ni amb Montero ni
amb Montoro ni... i pitjor encara anirien amb Rivera, centrem-
nos a gestionar el que tenim, sense deixar mai -mai- de
reivindicar allò que ens correspon. En aquest sentit, aquest és
un pressupost possible, realista, adequat i factible.

Estam especialment contents de veure que el partit
ecologista vol invertir en medi ambient, però sorprenen els
errors que hi ha a les esmenes amb partides que van a bandes
que no toca, coses que ja estan en marxa o temes que són per
resoldre problemes que no són tals, i m’explic: per una banda,
voler destinar recursos procedents de l’impost de turisme
sostenible per a millores hidràuliques, quan la llei de l’ITS ja
ha estat aprovada i el pla anual estableix on aniran aquests
doblers, no és factible. 

El rigor a l’hora de presentar esmenes és una dada a tenir en
compte, quan es demana 1,5 milions d’euros d’ABAQUA per
a la bassa de reg de Sa Rota de Santa Eulària del Riu, resulta
que no és ABAQUA qui ha de fer aquesta bassa de reg, en
aquest sentit, Podemos, a qui moltes vegades s’ha criticat la
seva falta de rigor, sí que encerta i explica d’on han de sortir
aquests doblers i qui els ha d’invertir i, en aquest sentit, sí que
se li ha acceptat part d’aquesta esmena.

Quan es demana 1 milió d’euros per instal·lar l’emissari de
salmorra a la depuradora d’Eivissa, si fóssim rigorosos diríem
que la salmorra no és un problema de les depuradores, sinó de
les dessaladores. Són paraules semblants, però són molt
diferents.

Quan en diferents esmenes es demanen 3.600.000 euros i
2.400.000 euros a IBANAT per reforçar les tasques de neteja
de torrents, convé destacar que la neteja de torrents no és una
funció de l’IBANAT, sinó que és de la Direcció General de

Recursos Hídrics la qual, a través d’un concurs públic,
s’encarrega d’aquestes tasques.

També s’han fet tota una sèrie d’esmenes dedicades a
depuradores que o bé ja funcionen correctament, com la
d’Alaior o la de Sant Jordi a la Platja d’En Bossa, o la de Selva,
que el problema que té són problemes d’aigües pluvials, que
correspon a l’ajuntament resoldre’ls; o la de Sóller, que també
funciona correctament després del tractament de bacteris que
ha eliminat les males olors; o, finalment, l’ampliació de la
depuradora de Sa Pobla, que també en parlau, ja es troba en
fase de licitació a dia d’avui. Altres depuradores són
d’urbanitzacions que han s’assumir els promotors, o la de Cala
Vadella, que ja està feta, cal que sigui l’ajuntament qui
recepcioni la urbanització. I ja per acabar amb el tema de
depuradores, la depuradora de Portinatx i el nou emissari es
farà, i sabeu qui ho pagarà? L’impost de turisme sostenible,
aquest impost que tantes vegades s’ha dimonitzat en aquesta
cambra. Igual passa amb la millora de l’aigua de la
Mancomunitat del Pla, que es va aprovar amb el projecte de
l’ITS de l’anualitat del 2017.

La separació de canalitzacions de pluvials i fecals a Eivissa
són competència municipal i estranya un poc que, venint de
gent que ve del món municipal, no sàpiguen distingir a qui
corresponen aquestes competències; igual que fer també la
planta de tractament d’aigua potable a Santanyí per 2.201.500
euros, que és competència municipal; o el clavegueram al port
de Valldemossa, que, com que és clavegueram, és competència
municipal.

En canvi, per a la Platja de Palma demanen... també... uns
milions d’euros per drenatge i millora del sanejament. Ara
mateix hi ha 30 milions d’euros compromesos a Palma que no
hi eren a l’anterior legislatura i ben contents que n’estan a
Palma.

Seguiria, però, ja per acabar, el que em queda clar és que no
són el partit ecologista com havien dit, tampoc no són el PR, el
partit rigorós, però potser sí el PH, que seria el partit hipòcrita
que vol salvar la imatge, però en el fons poca cosa hi ha.

Pel que fa a les esmenes de Podem, proposam una
transacció a la 14311, de modificació de l’import per tal de
destinar 25.000 euros a la construcció del nou dipòsit
d’incendis de Sant Carles, amb els mateixos conceptes a la
resta de l’esmena.

I pel que fa a la resta d’esmenes que presenta el Grup
Podem, estam d’acord que la plantilla d’agents de Medi
Ambient s’hauria d’augmentar, però aquest augment trobam
que no és factible amb el pressupost actual.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi, nosaltres també voldríem
comprar Cala Varques i Son Quint i un munt de finques que
consideram que si fossin públiques estarien molt més ben
gestionades i es protegiria el territori, però no és competència
de la Conselleria de Medi Ambient, llàstima, ho seguirem
lluitant, a mi m’agrada aquest camí. Si podem treure els doblers
de qualsevol altra banda en parlam. 

En aquest mateix sentit, també estam d’acord, i com ja vos
vaig comentar en comissió, que la plantilla reforç d’estiu que

 



8572 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 3 / 19 de desembre de 2018 

té l’IBANAT estam d’acord que s’hauria d’augmentar de sis a
nou mesos el contracte que tenen; actualment ja s’ha passat de
quatre a sis mesos. I tornant al tema que havíem dit, aquesta
conselleria ja té els doblers adjudicats i és molt complicat
treure’ls d’aquí, tot i això lluitarem amb vosaltres per veure si
poden sortir d’una altra banda. 

Pel que fa a les esmenes de Ciudadanos, voldria també
recordar-li que el Fons de turisme sostenible ja ha aprovat on
es destinaran els doblers, com ja he dit a la resta, i intentar
modificar en el pressupost el destí d’aquests fons ara no és
viable. 

Finalment, no vull oblidar-me també de comentar una
esmena que ha fet Ciudadanos, que també confon entre
competències municipals i competències del Govern, i un error
que crec que és un poc pitjor després de tot el que ha passat
aquests darrers mesos, que és que, quan parla del TetraIB, el
TetraIB resulta que no depèn de la Conselleria de Medi
Ambient sinó que depèn d’IBETEC. Li voldria recordar que
IBITEC és una entitat pública empresarial de
telecomunicacions i innovació, que era l’antiga Multimèdia,
que depèn de Vicepresidència i de la Conselleria d’Innovació,
Investigació i Turisme.

I ja finalment, anunciam que votarem exactament igual que
com vàrem votar a comissió. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. “Copiï les meves idees i tindrà millor
govern”, quina llàstima que sabent tant com en sap, diputat
Vidal, el Sr. Company no fos deixeble seu, o millor, que vostè
no fos el conseller de Medi Ambient. Amb el que vostè sap
hauríem fet més net, més de 36 quilòmetres nets de torrents, o
haguéssim recepcionat i connectat la depuradora de Ciutadella,
els fangs de Ferreries ja no hi serien, i Alaior tendria els seus
pluvials. Quina llàstima, diputat Vidal, quant de coneixement
desaprofitat, soy el de consejos vendo que para mí no tengo.

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 hem fet a comissió, i ho farem així perquè les
esmenes presentades a aquesta conselleria o bé no són de
competència pròpia o bé es demanen actuacions que ja estan
previstes, en tràmit o en execució.

Nosaltres compartim el pressupost d’aquesta conselleria i
les seves directrius, s’enfronta a 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 el nostre
territori; illes finites i fràgils. 

Els fangs de Ferreries, capítol a part. Fa un parell de
setmanes va quedar aprovat pel Consell de Govern, què hem
hagut d’esperar? Sí, és cert, hem hagut d’esperar, però sé ben

segur que no ha estat per deixadesa del conseller Vidal.
Repassem els fets: els desacords van conduir que fins a l’any
2017 no es pogués arribar a un acord entre el Govern, el consell
insular i l’Ajuntament de Ferreries, es va destacar la solució
adoptada per l’anterior executiu, que era el confinament dels
llots a un dipòsit de 7.000 m3 a les mateixes instal·lacions.
Aquest conseller va escoltar el que demanava el poble de
Ferreries i és que es trobés una solució més ecològica que
tancar els fangs a un dipòsit. 

Moltes de les esmenes s’han enfocat a fer nous projecte de
depuradores, evidentment tothom pot coincidir que tenim
problemes amb l’aigua, ningú no ho pot negar, ara bé,
coincidim amb el diagnòstic, però no amb el tractament. Des de
MÉS per Menorca sabem que cal enfrontar-se de maneres
diferents, amb diferents mesures, com pot ser que la primera
sigui disminuir la despesa de l’aigua?

A comissió em va sorprendre que el diputat Vidal insistís en
la imatge que donam, va dir, i llegesc el Diari de Sessions: “Tal
com ho hem passat aquests darrers temps, amb el que hem
viscut, amb les imatges que hem donat tant a Europa com a la
resta del món i a tothom que ens visita, és necessari donar un
impuls al medi ambient amb un tractament d’aigües, és
necessari donar un nou impuls per canviar les polítiques
mediambientals, no pot ser que quan vénen turistes a Mallorca
se’n vagin amb la imatge d’haver vist a les televisions de veure
les depuradores com tiren les aigües brutes a la mar. Aquesta
imatge l’hem de canviar, no volem més imatges d’abocaments
d’aigua bruta damunt la posidònia perquè la imatge és el que
se’n duen els que han vengut a visitar Mallorca i això és el que
es veu”. Cinc vegades la paraula imatge, i va deixar com a
darrer, “a part dels efectes mediambientals que pugui tenir”, ya
si eso, no?, ya si eso.

Bé, Sr. Vidal, jo crec que... diputat, diputat Vidal, amb la
seva exposició van quedar molt clares les seves preferències, la
imatge turística, i ya si eso, que he dit abans, els efectes
mediambientals. Doncs miri, al meu grup ens preocupa la
ciutadania, la que viu cada dia al nostre territori, la que fa
créixer i ser el que és aquest petit país nostre, perquè és a ells
a qui ens devem i a qui hem de servir.

Després hi ha una esmena recurrent del PP sobre els
pluvials d’Alaior, i com ja vaig fer l’any passat i l’altre, tornaré
explicar aquest episodi: cal remuntar-se -podríem posar fins i
tot veu de conte- cal remuntar-se a l’any 2006 per trobar el
primer projecte de 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 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. 

Jo l’any passat senyora... l’any passat vaig fer una pregunta
que no es va respondre, però, com que som tossuda, ho tornaré
a demanar, Sra. Sugrañes, 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?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS.

Per al·lusions, Sr. President. 
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Em deixaràs acabar.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No, per què ja sé la pregunta.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Que mai no em port malament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, no té la paraula. No té la paraula. Continuï,
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo li deman, Sra. Sugrañes,
perquè com cada any presenta la mateixa esmena, i mai, mai no
m’ha pogut respondre la pregunta crec que tenc dret el darrer
any de legislatura demanar que em respongui la pregunta.

Altres esmenes recurrents són aquelles que agafen els
doblers de l’ITS, recordem, aquell impost que el PP no
comparteix, però que empra el seu desig obviant la comissió
que tria els projectes. Els projectes i imports que es transferiran
del Fons del turisme sostenible ja estan aprovats, tal com
s’estableix a la llei i al pla anual de l’impost de turisme
sostenible. 

Tampoc no deixa de sorprendre’m l’interès per incrementar
la dotació d’IBANAT quan el van deixar desmantellat la
passada legislatura, ho hem dit moltes vegades, retallar sobre
serveis tan essencials sempre s’acaba pagant econòmica i
socialment. Quan els hem de creure, quan governen i retallen
i desmantellen organismes, o quan són a l’oposició i se’ls
desperta aquest interès per tot el que es van carregar?

Gairebé quatre anys en aquest Parlament i encara em
sorprenc. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sr. President, és que jo som molt ben educada i la Sra. Font
m’ha fet una pregunta, i jo li vull respondre. Home!

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Home, home!, que no em vol sentir la resposta?

EL SR. PRESIDENT:

... en base a quin article sol·licita la paraula?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Quin és l’article?

(Algunes rialles i remor de veus)

74 em diuen.

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

¡Hala!, molt bé. Moltes gràcies, president, imparcial. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Limones. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. President. Bon dia a tothom. Bueno, en
primer lugar, me gustaría destacar que este presupuesto, de la
misma forma que ha sucedido en los anteriores de esta
legislatura, son unos presupuestos que evidencian que para este
govern lo primero son las personas, y esto lo demuestra que
servicios sociales, salud y educación, que este año alcanzará un
presupuesto de 1.000 millones de euros, son los ejes en los que
este govern se ha  centrado y centrará sus mayores esfuerzos.
Pero poner el acento en el bienestar de las personas no impedirá
que este govern también apueste por una mejora y un aumento
en el presupuesto que garantice seguir apostando por la mejora
en la agricultura de nuestras islas, seguir apostando por una
mayor protección del territorio y cuidado del medio ambiente,
que nos permita una mejor calidad de vida a los residentes y a
las personas que nos visitan o que nos permita también
continuar apostando por la preservación de nuestros espacios
naturales de forma adecuada. Todo esto se llevará a cabo
gracias al presupuesto de la Conselleria de Medio Ambiente
que aumentará en un 5,75% respecto al ejercicio anterior.

Desde el Grupo Socialista consideramos que esta subida es
una subida importante y adecuada para seguir desarrollando las
políticas necesarias en conservación y protección de nuestro
medio ambiente. Un presupuesto que -como digo- aumenta un
5,75% y que permitirá el desarrollo de dos leyes que son de
suma importancia, como son la ley de agricultura y la ley de
residuos, que, junto con leyes como la del cambio climático,
buscan encaminar las políticas de este govern hacia un modelo
más sostenible medioambientalmente.
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Será un presupuesto que permitirá seguir trabajando por la
mejora y nueva construcción de infraestructuras hidráulicas en
las que cabe recordar el gran avance que ha supuesto esta
legislatura, para mejorar un problema histórico de estas islas,
y sobre todo se ha mejorado mucho, y es algo de agradecer en
la isla de Ibiza.

Evidentemente queda mucho por hacer, pero este
presupuesto permitirá seguir trabajando en la línea de ejecución
y resolución de problemas que este govern ha venido siguiendo
respecto a este tema en toda la legislatura. Además permitirá la
redacción de un nuevo ciclo del Plan hidrológico, la creación
de nuevas reservas marinas, la ampliación de nuevos espacios
naturales protegidos o la recuperación definitiva del personal
que ha resuelto el problema generado por el desmantelamiento
en personal llevado a cabo en la anterior legislatura por el
Partido Popular, por ejemplo en el IBANAT.

Todas las direcciones generales que pertenecen a esta
conselleria verán aumentado su presupuesto en este ejercicio.
Los 108 millones con los que contará la Dirección General de
Recursos Hídricos permitirán seguir desarrollando políticas de
mejora de la red de saneamiento, políticas de ciclo de agua, de
mejora y mantenimiento de torrentes u obras importantes como
la EDAR de Inca o la conexión de Maria a Petra. 

La Dirección General de Espacios Naturales, que aumentará
su presupuesto en un 6,3%, permitirá llevar a cabo acciones
como la de ampliación del parque marítimo terrestre de Cabrera
o la aplicación del Decreto de posidonia, que es una de las
acciones que debe ser prioritaria por la importancia que tiene
la posidonia en la calidad y las características de nuestras
aguas.

Este aumento de presupuesto permitirá también seguir
trabajando por la buena conservación de nuestros bosques, la
lucha contra incendios y continuar con el compromiso
adquirido por este govern con la Reserva de la Biosfera.

Desde la Dirección General de Educación, -Sr. Camps, por
favor-, desde la Dirección General de Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y Residuos se podrán poner en marcha y
generar leyes pioneras valientes...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, un poc de silenci i respecte per
la persona que parla...

(Remor de veus)

Sra. Fernández, un poc de silenci.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Bueno, he escuchado un vídeo, un audio y pensaba que era
él, si no ha sido él el que haya sido de su bancada...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Limones, continuï, per favor.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Desde la Dirección General de Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y Residuos se podrán poner en marcha y
desarrollar leyes pioneras valientes y de gran importancia como
es la ley de residuos, que, como ya he comentado
anteriormente, actualmente se está tramitando en este
Parlament. Además, se podrá seguir trabajando en algo básico
como es la educación ambiental, que es clave para conseguir
que la sociedad tenga las herramientas necesarias para poder
conseguir un cambio de modelo e ir hacia un modelo más
sostenible medioambientalmente y hacia un cambio de modelo
que es urgente y muy necesario.

A través de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería se seguirá trabajando para apoyar a los jóvenes en su
formación para la incorporación al trabajo agrícola, para
diferenciar nuestros productos, para fomentar la agricultura
ecológica, para seguir dando ayudas para la investigación para
seguir haciendo frente a problemas que puedan surgir en
nuestros campos, como el que se ha comentado que ha surgido
con la Xylella, para fomentar la repoblación y plantación de
nuevos árboles, para seguir trabajando para erradicar o
minimizar el impacto que suponen las especies invasoras, o
conseguir que, a través de SEMILLA y FOGAIBA, se
desarrollen toda una serie de medidas que suponen un apoyo
fundamental con fondos propios para las cofradías de
pescadores, para los agricultores, para los ganaderos y, en
definitiva, para el sector primario.

Aumenta también el presupuesto de la Dirección General de
Pesca y Medio Marino que realiza un trabajo fundamental en
la regulación y en la explotación sostenible de los recursos de
medio marino.

Trabaja en la vigilancia y conservación de nuestras reservas
marinas, establece ayudas para que el sector pesquero pueda
seguir realizando adecuadamente su trabajo, permite seguir
apostando por la comercialización y promoción de los
productos pesqueros ayudando al buen funcionamiento de este
sector que es un sector muy importante para la economía de
nuestras islas.

Desde el Grupo Socialista consideramos que el aumento
presupuestario de esta conselleria y de todas sus direcciones
generales es algo positivo y que permitirá a este govern seguir
trabajando de forma adecuada en todas las políticas y acciones
relativas a la mejora y conservación de nuestro medio
ambiente.

No compartimos los argumentos presentados en las
enmiendas a la totalidad presentadas tanto por el Partido
Popular, Grupo Mixto, Ciudadanos y Grupo Mixto, Salva
Aguilera, para la conselleria, y tampoco las presentadas por el
Partido Popular para las entidades públicas ya que nosotros sí
consideramos que este presupuesto se adecua a las necesidades
reales de las Islas Baleares y por tanto votaremos en contra de
todas ellas.
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En cuanto a las enmiendas parciales comenzaré diciéndole,
Sr. Vidal, que -como ya le he dicho en varias ocasiones- me
resulta muy curioso que el Partido Popular siempre presente
una serie de enmiendas en las que pretende decirle al Govern
qué debe hacer con el impuesto de turismo sostenible, un
impuesto que critican y que no creen en él, pero que ahora
echan mano de él para plantear toda una serie de enmiendas.
Me parece que es un ejercicio de incoherencia continuada que
ustedes practican con respecto al ITS, pero, bueno, comentarles
que no apoyaremos ninguna de las enmiendas parciales y
mantendremos el voto que habíamos mantenido en comisión.

También comentarle que, respecto a los comentarios que ha
hecho hoy de que hay otras maneras de resolver los problemas
de los ciudadanos de Baleares, pues seguramente sí, pero éstas
son las que cree mejores el Govern y por eso sigue estos
criterios con sus presupuestos. Y que también, si usted cree que
gestionarán el próximo presupuesto, pues, creo que el que vive
en el país de Alicia de las Maravillas es usted.

Nada, decirle también a la Sra. Ballester...

(Remor de veus)

..., decirle a la Sra. Ballester que ya en comisión acusó al
Grupo Socialista de haber dejado vacía esta conselleria y de
haberle inyectado todo el dinero del ITS, y ahora dice que con
el ITS se hace un cajón de sastre, bueno, debería aclararse
porque se contradice usted misma; no creo que sea cuestión de
haber vaciado ni rellenado, sino cuestión de equilibrios
presupuestarios y, como ya he dicho al principio, este govern
da prioridad primero a las personas, pero no sin perder de vista
que el medio ambiente también es muy importante, y es una
cuestión simple de equilibrios.

Comentar que al resto de grupos también mantendremos la
misma votación que tuvimos en comisión y solo decir que la
enmienda que se ha propuesto por parte de MÉS por Menorca
para la enmienda 14311 de Podem, que si la acepta el Grupo
Podem pues votaríamos a favor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Diàleg i consens és el que ens ha dit
aquest govern durant aquests quatre any i la Sra. Limones
comença dient: “no aprovarem cap esmena de les que ha
presentat el Partit Popular”, una de dues, Sra. Limones, o la
presidenta no s’explica bé quan us ho diu o vosaltres sou molt
mals alumnes i no l’enteneu, perquè quan empra les paraules
“diàleg” i “consens” vol dir que dialoguem i consensuem
qualque cosa i ja no voleu ni sentir què diem per dialogar-ne
qualcuna, així no tendrem mai un consens.

(Remor de veus)

Cap esmena, cap esmena de 52. Nosaltres hem votat a favor
de moltes, ens abstingut en unes altres, tornarem votar a favor
d’una de Podemos perquè trobam que té sentit. Hi ha propostes
bones i hi ha propostes que no són tan bones.

Sr. Gallardo, qui va fer el decret en aquell temps, que no era
llei, que ara és llei, del Parc Natural de Sa Dragonera? Qui va
fer el decret en aquell temps, que ara és llei i abans era decret,
del Parc Natural de Mondragó? Qui va fer el decret en aquell
temps, que era decret i ara és llei, que en aquell temps era
decret, del Parc Natural de S’Albufera des Grau de Menorca?
Qui va fer el decret en aquell temps...?, etc. La més important:
la Llei 1/91 qui la va fer, dels parcs naturals protegits? Supòs
que li he contestat. Em preocupa el seu discurs, perquè si fa
aquest discurs davant els seus votants -li ho han comentat
abans- passarà de partit econacionalista a partit nacionalista.
Benvinguts siguin cap a ca nostra el 50% de votants seus “eco”
perquè els volem tots si s’entenen amb nosaltres, cap problema
ni un.

No tenim clar, i l’amo és el conseller, no tenim clar les
feines que fa l’IBANAT. Abans el Sr. Font li ho ha dit; és vera
que l’IBANAT no té les necessitats de (...); jo no dic això, eh?
L’IBANAT, en la seva campanya d’extinció d’incendis que fa
a l’estiu, les mateixes persones poden fer feina a l’hivern sense
cap problema; jo estic totalment a favor del Sr. Font, cap
problema ni un, és clar que sí. I amb la mateixa defensarà les
persones i serà coherent quan diu que vol que les persones
tenguin un contracte de feina per a tot l’any, cap problema ni
un. Anàvem en aquest sentit.

Han parlat de la depuradora de Portinatx, que la pagaran
amb l’ecotaxa. Ja els advertesc: de l’ecotaxa han posat 2
milions d’euros per a la depuradora de Portinatx; el projecte diu
que en val 4; no sé llavors d’on traurem els altres 2 milions. O
la depuradora de Cala Vedella o la depuradora de Platja d’en
Bossa, que necessiten mà de metge però tot d’una, però tot
d’una.

Sra. Font, com pot dir... o com pot votar en contra d’una
esmena que demana aigua en alta a Menorca? I si vota en
contra d’aquesta esmena, com no pot dir-me “volem
consensuar, dialogar, transaccionar”? Si posam 20 milions
d’euros i són molts de doblers, no podem dialogar a veure si
enguany feim el projecte?, o hem de continuar donant l’aigua
que donam a totes les menorquines i els menorquins amb la
quantitat de nitrits i nitrats que tenen? És això el que vostè
vol?, continuar així com ho ha fet fins ara?

No val dir que no s’ha aconseguit una cosa. Si el conseller
havia de fer una cosa i no l’ha feta perquè no és competència
seva, perquè és de l’ajuntament, del consell o de Madrid, per
llevar-nos-ho de damunt, és com aquell estudiant que diu que
suspèn l’examen perquè el dia abans ha tengut la grip. No em
serveix. Li he posat abans exemples que es pot aconseguir tot
el que vol; li he posat un exemple concret de com es poden
aconseguir escoles sense que els costi un duro o com ven el seu
col·lega que es poden fer escoles sense que posi un duro el
Govern. Si és necessari fer depuradores, han dialogat i han
consensuat amb els ajuntaments per a aquelles depuradores? Ha
emprat aquesta conselleria les mateixes arts i manyes que han
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emprat altres conselleries d’aquest govern per tenir els
objectius o els acords que havien de tenir per tal de tenir el que
vosaltres deis una millor qualitat de vida per a totes les
persones? És necessari...?, ha dialogat amb qualcú el conseller
de Medi Ambient a l’hora d’acabar tot el cicle de l’aigua a
Mallorca o només parlam del cicle de l’aigua? Quants
d’ajuntaments haurien posat doblers per tal que les persones
que viuen dins l’ajuntament poguessin tenir en aquests
moments aigua per beure a les seves aixetes i que no en tenen?
I llavors deim que és un govern de les persones! Però si no en
feim ni una, si no en feim ni una.

I també, Sra. Font, li vull dir que sí, ha llegit molt bé la
meva intervenció, d’acord. Avui n’he fet un altre tros. La
repetesc, la repetesc tota. En aquests moments parlava
d’economia, d’economia. Sense turisme aquí no viuríem, i el
turisme si ve no vol nedar, que quasi tot ve per nedar, a prop
d’aquí on hi ha una tubería o una canonada de depuradora que
tira les aigües a la mar. No!, el turisme no, però vostè tampoc,
eh?, vostè tampoc no hi va a nedar, a aquests llocs. Per tant, si
parlam d’economia és la imatge que venem, que és la imatge
que hem donat aquest estiu, ha sortit per tots els mitjans de
comunicació, fins i tot al Daily Bulletin. 

I l’altra és la hipocresia quan feim un decret de medi
ambient per defensar la posidònia, i damunt una praderia de
posidònia hi fotem la canonada...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, vagi acabant, per favor.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

... de les aigües depurades de les depuradores. Són dos temes
diferents, i en tots dos.

M’agradaria que canviassin un poc, és a dir, que almanco
a la darrera intervenció de pressuposts diguessin “votarem que
sí a aquestes esmenes i votarem que no a aquestes altres”, però
a alguna sí. 

I per acabar, ha fet referència les pluvials d’Alaró. Els que
són propietaris d’aquesta zona on s’inunda per aigües quan
plou a Alaró presentaran una denúncia al Govern, tendran la
denúncia, vostès, eh?, i el Govern pot fer convenis...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

... amb tots els ajuntaments que vulgui que no tenguin recursos
per separar les aigües de pluja de les aigües brutes, perquè el
Govern pot fer tot el que vulgui!, només és voluntat de voler-ho
fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, Sr. Vidal, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president. I per tercera vegada aquesta...
seria com carregós o la gota malaia, però li he de comentar, Sr.
Vidal, i després també ho trasllado al Sr. Gallardo, que la seva
formació una vegada més ignora i menysprea un diputat perquè
ni en comissió ni ara, després de tota l’estona -li ho dic a vostè
i al Sr. Gallardo-, després de presentar les esmenes, que és un
grapat important, no ha justificat el motiu pel qual no votarà.
Per tant ja després de l’altre dia, ahir, justament la Sra. Bel
Busquets, idò el seu company Sr. Gallardo ignora un diputat
respecte d’això, però bé...

(Remor de veus)

Sr. Vidal, li he de dir que vostè és un mentider, si m’escolta.
“El consell reclama 22,4 milions al Govern por las obras del
vertedero”. Això és titular, eh?, Sr. Conseller, això és del 21 de
maig d’enguany, és a dir, i aquí tendríem tota una relació
històrica de com des d’Eivissa, estant governant Partit
Socialista o pacte i el Partit Popular, hem estat ignorats després
d’onze..., fins el 2011, onze vegades reclamar aquesta qüestió.
Per tant les mentides, una altra vegada el menyspreu absolut
per part de Mallorca independentment de qui governi respecte
d’Eivissa el tenim, i estam dient aquí 22,4 milions que haurien
d’anar a l’illa d’Eivissa. Aquí a Mallorca s’han quedat 40
milions, i per tant aquesta qüestió de medi ambient,
infraestructures, etc., al final..., però bé, queden retratats el
Partit Socialista i el Partit Popular quan som aquí o estan
governant al respecte.

He de comentar-li, Sr. Vidal, vostè sobretot una qüestió, el
Pla de sequera d’Eivissa, quines actuacions duran a terme
perquè realment després des del primer minut que varen... Bé,
ja veurem el Pla hidrològic que serà xerrameca o paper banyat
perquè al final no tindrem al respecte. 

També li he comentat el tema, i vostè no m’ha contestat, el
tema de les transferències de l’aigua als consells. A vostè,
sembla ser que a aquest govern no li interessa quan és una
demanda històrica, almenys d’Eivissa; en aquest sentit, després
de tots els problemes que els diferents portaveus han comentat,
de les diferents formacions, sobre depuradores, dessaladores,
emissaris, etc.; també la Sra. Ballester ha comentat el tema de
la nova depuradora de Vila, que no sé quan vindrà; si en
aquesta legislatura ja va..., perquè justament quan van arribar
va sortir la licitació, a més a més l’enviaran a Sa Coma!, a Sa
Coma, on realment estan... No, ho dic..., no, per una qüestió
que no arriben les infraestructures ni els sous ni res per
solucionar, a més a més de tots els problemes que hem tingut
dels llots, com ha fet comentari també respecte d’això, no?
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I ja per acabar..., ah!, Sr. Vidal, també una qüestió
important, que sobretot també tinc aquí el conseller
d’Educació: la seva conselleria podria agilitar la construcció de
centres educatius perquè hem tingut el col·legi de Cala de Bou
i també sembla ser que el col·legi de Santa Eulària durant
mesos a la seva conselleria per poder donar-los la corresponent
validesa per poder realment dur a terme el corresponent
projecte mediambiental. Idò bé, ho dic perquè en prengui nota
i no estem farts d’escoltar que al final, entre Partit Popular,
Partit Socialista, que és a una conselleria que no és d’Educació,
que està en la seva, idò preguntem ara exactament com es troba
l’expedient de la construcció del nou centre educatiu.

Ja per acabar, ja per acabar... -no, bé, sí, sí, és obvi-, i ja,
per acabar, que no havia tengut temps, és una qüestió que, i ho
he deixat per al final, el tema del sector primari; tenim, com he
dit moltes vegades: Houston, tenemos un problema, Balears,
tenim un problema, i el sector primari a Eivissa i Formentera no
existeix, i si seguim amb aquesta qüestió a Eivissa i a
Formentera no existeix. Respecte d’això comentarem que
d’aquí a uns quants veiem sobretot amb tota la polèmica que
s’ha creat amb el tema de la Llei agrària com els pagesos, amb
tot el meu respecte per aquesta gent que ha guardat i té cura i
ens dóna el menjar a molts de nosaltres, es volen convertir en
microhotelers. Aquesta no és la solució, no?

I una vegada més, i ara sí que acab, una vegada més de totes
les esmenes que he presentat, cinc són resolucions que ha
aprovat aquest Parlament, ha tengut la majoria suficient perquè
aquest govern faci seu aquest mandat i una vegada més serà
paper banyat i no cercarà els interessos i serà postureo polític.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, intervindré des de
l’escó per acceptar la transacció que se’ns fa des de MÉS per
Mallorca a la nostra esmena 14311, dels dipòsits de Sant Carles
per a incendis.

I només una indicació quant al que s’ha comentat de la resta
de grups polítics, comparant anteriors debats d’anteriors anys
els pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient es nota un
canvi de la resta de partits, hi ha canvis en relació amb les
esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Podem, es diu
ja que té sentit, que hem fet les coses bé, de fet són millors
pressuposts perquè Podem suporta el Govern, sinó hi fos
Podem no serien els pressuposts que són, són uns bons
pressuposts. És cert que encara hi ha coses que es podrien fer
millor, per açò es mantenen esmenes vives, que no està
malament. Sí que demanem per darrera vegada que es pugui
votar a favor de l’esmena que queda, que quedarà pendent, que
suposadament no s’aprovarà perquè no té la suficient majoria,
però creiem que la nostra postura i la nostra posició ha estat de
responsabilitat davant d’aquests pressuposts i esperam que
s’aprovi.

Una qüestió responent i defensant una altra vegada la nostra
esmena, Sr. Gallardo, sí que és viable ampliar en 10 agents de
medi ambient perquè aquests 450.000 euros es podran
compensar en el major ingrés que, de fet, ja s’ha incorporat,
que l’any passat ho demanàvem a comissió, per què no
s’inclouen majors ingressos perquè se suposa que hi haurà un
decret de posidònia, hi haurà més possibilitat de fer sancions i
hi haurà més infraccions que s’hauran posat i hi haurà més
agents que puguin vigilar i ser en el terreny per poder posar
multes, que no és la finalitat darrera, però sí que és cert que
aquesta conseqüència d’ampliar els agents sí que implicarà un
augment d’ingressos per sancions. Per tant, nosaltres creiem
que està totalment justificat aquest augment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Abans de continuar..., Sr. Martínez,
la transacció, per favor, al lletrat.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, la transacció és de l’esmena 14311 i seria, afectaria la
quantitat, en lloc de 250.000 euros seria de 25.000 euros. Seria
aquesta la modificació i es manté la resta de conceptes igual.

I l’accept, sí, sí, l’accept.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Bé, abans de continuar amb el debat,
crec que totes... bé, ja s’ha habilitat el servei de bufet a baix.
Crec que totes estareu d’acord que continuem el debat perquè
anam prou retardats, per tant, deman si podem sortir per torns.
Hi estau totes i tots d’acord?

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

No, Sr. President, puc demanar una cosa?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

La votació es farà tota junta a final del dia o...

EL SR. PRESIDENT:

No, ara, després de Serveis Socials farem una votació.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Ah, és que les persones que hem d’intervenir en el debat de
Serveis Socials, en el debat de Salut que ve després i ser-hi per
votar ho tenim molt complicat, la veritat. 

(Remor de veus)

És que votar ara no soluciona perquè vénen Serveis Socials
i Salut, un rere l’altre. 
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EL SR. PRESIDENT:

L’hora serà a les quatre en anar a dinar, jo ho dic per això,
eh? Sortim per torns. Doncs, després d’aquest debat votaríem
Hisenda i Medi Ambient, d’acord? I després anirem a dinar.

(Remor de veus)

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

¿Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Seijas, digui.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

¿No podría ser la solución votar todo al final del día?

EL SR. PRESIDENT:

És exagerat la votació al final del dia.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President, en tot cas, nosaltres estaríem d’acord amb no
aturar per dinar.

EL SR. PRESIDENT:

Sortirem per torns, idò.

EL SR. REUS I DARDER:

Sr. President, nosaltres també demanam que es faci seguit.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, continuarem el debat, per tant, si voleu començar a
sortir quan vulgueu podeu començar a sortir.

Bé, l’hora aproximada de votació serà a les quatre menys
deu, -escoltau, per favor-, l’hora aproximada de votació serà a
les quatre menys deu, si de cas no hi fossin totes les diputades
i els diputats aquí, faríem aquests deu minuts de recés perquè
poguessin ser tots aquí, d’acord?

Per tant, seguim. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. No sé si aturarem o no aturarem, si
dinarem o no dinarem, però que som inoperants, som
inoperants, perquè ara, si fem aquí un test de qui ha entès què
farem, estic convençut que la meitat blanc i la meitat negre, eh?

Dit això, dit això, Sr. Conseller de Medi Ambient, acaba
una legislatura amb aquest pressupost, eh!, no hem tengut...
així com li aproven, i els de Podemos... és que els de Podemos
es dobleguen al que sigui, dels 250.000 euros n’accepten 25 i

li pensàvem votar a favor, hi havia majoria per als 250.000
euros, no sé si el diputat n’és conscient o no n’és conscient, és
a dir, que vostè hagués pogut aprovar 250.000 euros perquè
tenia majoria per aprovar-ho, és a dir, i es ven per 25.000 euros,
per a un dipòsit que no serà suficient; és a dir, -no, no, no que
va!, que va!, ni boig. 

Al final, però, conseller, jo li vull enviar un missatge a
vostè que és de MÉS, segons ens tracten nosaltres els tractarem
a vostès, nosaltres som conscients del que hem lluitat amb
vostè al llarg d’aquests quatre pressuposts i sabem
perfectament que ens han rentat la cara com a un moix, com a
un moix. Vostè, si fos valent, vostè havia de suportar aquella
esmena que almenys vostè, perquè les nostres són clares les
que són, volia que intentàssim treure que era la d’IBANAT, i
no el tenim. Bé, gràcies, gràcies.

Això és la política, perquè jo ara no li parl dels pressuposts,
li parl de política, li parl de viatges, li parl de camins, li parl
que l’any que ve serà súper complicat, súper complicat. Hi ha
camins que si no es llauren ni se sembren difícilment es recull.

Gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Començam el torn de
contrarèplica, té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bé, en primer lloc, agrair al Sr. Jaume Font, li volia
contestar, però veig que té pressa, no, en el moment que vam
plantejar aquesta esmena ho vam deixar molt clar que no era
possible que sortissin del pressupost de Medi Ambient, però
que si trobàveu qualque altra banda per modificar-ho, d’una
altra banda..., no seré jo qui ho treurà...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

Jo no som el president tampoc, no, bé, en tot cas és una
llàstima que això, una cosa que volíem aconseguir entre tots no
es pugui aconseguir aquesta legislatura. 

Voldria contestar també al diputat Sr. Vidal, que ara el tenc
darrera, que no es preocupi pels votants ecologistes perquè
tenen memòria, la gent preocupada per la sostenibilitat se’n
recorda dels 32 acomiadaments a IBANAT de la legislatura
passada, se’n recorda de qui va retallar el Parc Nacional de
Llevant, se’n recorden de qui va llevar la protecció màxima a
S’Espardell...

(Alguns aplaudiments)

..., qui ho va fer a la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera. També voldria recordar que l’ANEI no és una
figura de protecció ambiental, sinó que és urbanística i, tot i
això, varen permetre construir xalets a Ses Covetes, que vam
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ser uns altres els que ens vàrem encarregar de lluitar perquè
s’esbucassin; per no parlar del camp de golf de Son Bosc, que
es volia fer per interès autonòmic i resulta que ara serà part del
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Només per posar
quatre detalls perquè quedi clar qui no és ecologista.

També voldria recordar-li, ja que segueix dient coses per
darrera, que els agents de medi ambient a l’anterior legislatura,
volien anar a Fiscalia a inspeccionar obres il·legals, i això no
se’ls va permetre, justament el seu president, portaveu i futur
cap de llista, ell els ho va impedir i ara actualment actuen
juntament amb l’Agència de Defensa del Territori per a quan
consideren que hi ha una obra il·legal poder actuar també.
Simplement era per deixar les coses clares sobre aquest tema,
perquè sembla que jo ho deia amb ironia i s’ho prenia
seriosament.

També pel que ha comentat de l’esmena de Podem, el
Decret de posidònia serà el primer any complet en què es
recaptaran doblers en aquest sentit, és molt mal de fer, fer una
estimació de si seran 450.000 euros, si serà un o altre. I trobam
que aquest..., es va arribar a un pacte per augmentar de 4 a 6,
si tot va bé seguirem i en podrem parlar a la següent legislatura.

I ja per acabar i per referències, simplement no he contestat
al Sr. Aguilera, perquè trobam que a l’hora de representar,
trobam que les persones que han sortit d’un partit, no trobam
que hagin de tenir el pes que vostè creu que té i que representa
tanta gent com creu que representa.

I ja està, simplement moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, intervindré des del meu escó si m’ho permet.
Bé, primer de tot perquè no ho he dit abans i em sap greu,
agrair el suport que es va donar a les nostres esmenes per a les
ajudes pel cap de fibló, gràcies a tots els partits que ens vàreu
donar suport.

I després sobre el tema de la xarxa en alta a Menorca.
Pensam que..., bé, la revisió anticipada del Pla hidrològic de les
Illes Balears preveu que s’ha de fer un estudi de viabilitat
perquè es veu que hi ha un desquadrament entre el que vostès
proposaven o deien que s’havia de gastar i el que en realitat
era. Tot i així també, vull dir, poden haver-hi múltiples
solucions, ho hem dit abans, per al tema de l’aigua. Llavors,
primer analitzar, que és un acord al qual s’ha arribat amb els
batles, l’estudi de viabilitat i després veure què s’ha de fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. President. Muy brevemente, sólo para
reiterar que apoyaremos la enmienda transaccionada de Podem,
la 14311, para el depósito de San Carlos por 25.000 euros. Y
que en el resto de enmiendas presentadas por todos los grupos,
el Grupo Socialista votará en contra. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Donam per conclòs el debat
número 6.

I començam el debat número 7 de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 17, Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, amb les seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, F03,
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, esmena 13934; C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials Illes
Balears, esmena 14036. 

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313B,
atenció a la discapacitat, esmenes 14117 i 14119; al programa
113D, atenció a la dependència, esmenes 14124, 14121, 14191
i 14123; al programa 313G, família i unitats de convivència,
esmenes 14110, 14118, 14111 i 14112; al programa 313I,
planificació i ordenació socials, esmenes 14113, 14114, 14116,
14115, 14122, 14125, 14126 i 14127.

Del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313K,
direcció i serveis generals de Serveis Socials i Cooperació,
esmena 14324.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, secció 15,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació; al programa 313B,
atenció a la discapacitat, esmena 14432, 14433, 14431, 14436
i 14337; al programa 313K, direcció i serveis generals de
Serveis Socials i Cooperació, esmenes 14434 i 14438.

Grup Parlamentari Mixt, Sra. Xelo Huertas, secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 113F,
protecció i defensa dels drets dels menors, esmena 14380; al
programa 314A, pensions i prestacions econòmiques, esmena
14373.

Per fer una defensa conjunta de les seves esmenes té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra. Sandra
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, me gustaría
explicar que desde el Grupo Parlamentario Popular no hemos
hecho una enmienda a la totalidad al presupuesto global de la
conselleria, en primer lugar porque creemos que cumple el
requisito indispensable para no hacerla, que es que el
presupuesto crezca en la linea que crece el presupuesto global
del Govern. Creemos que en otras ocasiones de esta legislatura
no ha ocurrido, pero este año sí y consideramos que esto, como
dije en la comisión, es para conseguir el aprobado. Pero
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también no hemos presentado enmienda a la totalidad porque
compartimos parte de los objetivos que está llevando a cabo la
conselleria, como puede ser el desarrollo de la concertación
social, cada vez ampliando los conciertos a más servicios, o la
implementación de servicios y programas en dependencia que
está haciendo que se tengan resultados positivos.

Sin embargo, a pesar de no haber presentado esta enmienda
a la totalidad, sí que creemos que el presupuesto es mejorable,
y más un presupuesto como el de Servicios Sociales que
siempre hemos compartido que nunca es suficiente, y, por ello,
hemos presentado un total de 19 enmiendas por valor de 11
millones de euros. De estas 19 enmiendas ya hemos
transaccionado una en comisión y esperamos que a lo largo de
este debate podamos transaccionar alguna otra.

Sí que hemos presentado dos enmiendas a la totalidad, tanto
a la Fundación S’Estel y al Consorcio de Recursos
Sociosanitarios, como una crítica específica a la gestión de las
materias que ambos llevan a cabo.

En primer lugar, hemos presentado la enmienda a la
totalidad al Consorcio de Recursos Sociosanitarios porque
ustedes presentaron un Plan de infraestructuras que, en teoría,
tiene que gestionar y coordinar el consorcio, un Plan de
infraestructuras para los años 2017-2021, creemos que en una
legislatura ya de recuperación económica desde el inicio y con
1.350 millones más, podrían haber empezado antes a hacer este
Plan de infraestructuras, y lo que vemos realmente es que al
final la mayoría de infraestructuras pues son, como en otras
cosas, una patada hacia adelante y que se tendrán que
completar en legislaturas diferentes. Pero no solo por eso, sino
también porque el consorcio lleva, año tras año, sin ejecutar el
presupuesto, y esto significa que, presupuesto que todavía
podría ser muy necesario para otras cuestiones, porque
recordemos que todavía, por ejemplo, los datos de pobreza
económica de nuestra comunidad autónoma siguen siendo muy
elevados y siguen siendo muy alarmantes, esto hace que se
estén dejando de gastar recursos en temas como la inclusión,
por ejemplo, y el mantenimiento de esa calidad de vida de los
ciudadanos, para no gastarlos en nada y, año tras año, pues el
presupuesto del consorcio no se está gastando.

Además, hemos hecho dos enmiendas parciales que tienen
que ver directamente o que afectan directamente al consorcio,
una de ellas es para iniciar la construcción o para poder hacer
el proyecto para iniciar la construcción de una nueva residencia
y centro de día en Sant Josep de Ibiza, porque creemos que en
Ibiza sigue siendo insuficiente la red actual, y con una nueva
residencia sí que se podría cubrir bastante, es evidente que en
otras partes de Baleares, como, por ejemplo, en Palma, desde
luego, la red sigue siendo insuficiente con una, con dos o con
tres, pero creemos que en Ibiza se podría solucionar o se podría
dar una cobertura bastante necesaria.

Y también hemos hecho otra enmienda para aumentar el
presupuesto para la construcción de la residencia de Maó,
porque creemos que la partida actual es insuficiente y que hay
bastante margen para poder agilizar su construcción.

Por estos motivos nosotros presentamos esta enmienda a la
totalidad al consorcio, ya digo, como una crítica concreta a esta
gestión.

La otra enmienda a la totalidad la hemos presentado a la
Fundación S’Estel, a la fundación que gestiona las
competencias en materia de reforma de nuestra comunidad
autónoma, creo que hemos hablado en muchísimos debates
sobre la fundación, sobre esta competencia, sobre la gestión
que llevan a cabo en los centros que se encargan de tutelar a los
menores que han cometido algún tipo de delito, y creo que
siempre he repetido que me parece que es la competencia más
compleja que tiene que gestionar el Govern y la que debería ser
su principal prioridad. Y precisamente por eso, porque muchas
veces lo hemos discutido, creemos que existe un problema en
la gestión de estos centros, que sabemos que son muy difíciles
y muy complicados de gestionar, pero también entendemos que
es su responsabilidad afrontarlo.

Yo no le voy a decir que no ha hecho nada, porque,
evidentemente, sí que se han hecho muchas cosas, y si dijese lo
contrario faltaría a la verdad, pero la realidad es que es
insuficiente. Los problemas, que ahora no voy a mencionar, por
falta de tiempo y porque ya los hemos debatido muchas, los
problemas se han repetido a lo largo de esta legislatura, y
durante los casi cuatro años que llevamos, o en los tres años y
medio que llevamos, cada vez que le hemos preguntado la
respuesta siempre ha sido la misma, siempre nos anuncia las
mismas medidas desde el inicio de legislatura y son medidas
que no están solventando en la totalidad los problemas,
problemas que son muy graves, especialmente por el perfil de
menores a los que se atiende. Por este mismo motivo, y porque
en muchas ocasiones nos ha dado la sensación de que se
relativizaban estos problemas, presentamos esta enmienda a la
totalidad.

También hemos presentado dos enmiendas parciales que
afectan también a la fundación, una es para realizar el proyecto
de construcción de un nuevo centro, tan necesario, esa era
nuestra apuesta desde el principio, y creemos que es vital que
pueda empezar a ser una realidad en el 2019, y por eso creemos
que el proyecto debe empezar ya el año que viene.

Y también hemos presentado otra enmienda, para poder
realizar un plan de centros de servicios y de programas que se
ajusten a las necesidades que tienen hoy la competencia de
reforma que tienen hoy los centros, y que se le puedan este tipo
de soluciones. Es una enmienda que también la presentamos en
forma de moción y que pudimos debatir aquí en el Pleno, que
nos rechazaron, pero nosotros seguimos apostando por ella.

Respecto a las enmiendas parciales, las voy a intentar
resumir, como digo quedan 18 enmiendas vivas a día de hoy,
y las podemos resumir en una apuesta por las familias.
Creemos que, tras la aprobación de la Ley de familias, se debe
implementar esta ley, se debe desarrollar, y creemos que el
presupuesto actual no lo contempla, de hecho, ante una
pregunta formulada en la comparecencia, respecto a si
precisamente la sección que, en teoría, debe tener el
presupuesto de familia, lo contemplaba, usted nos contestó que
no, y por eso hemos presentado enmiendas por un total de
600.000 euros, que es evidente que no es suficiente, pero que
ya podría empezar a ser un paso para ir implementando la Ley
de familia, que sabemos que es transversal, pero hay algunas
cuestiones que sí que se deberían empezar a implementar desde
su propia conselleria y tener un presupuesto específico.
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También apostamos por los ayuntamientos, a través del
Plan de prestaciones básicas, para que puedan recibir los
ciudadanos las ayudas que todavía siguen necesitando, en este
caso una partida para el pago de suministros básicos. Sabemos
que existe un fondo para pagar suministros básicos a las
personas que están en riesgo de exclusión, que se gestiona a
través de las entidades, que costó mucho llevarlo a cabo, pero
creemos que no es suficiente porque los ayuntamientos siguen
dando muchas ayudas de este tipo. Pero también creemos que
es muy necesaria, y más que nunca, la intervención social
comunitaria, y esto se hace a través de los ayuntamientos, el
Plan de prestaciones básicas no ha aumentado nada durante
esta legislatura y creemos que es justo que pueda aumentar y
que se pueda dar un impulso a los ayuntamientos, más aún
cuando estamos a punto de aprobar la ley de infancia, que les
va a dar más competencias.

También queremos, y esto lo hemos presentado ya
prácticamente en el inicio de legislatura, dar más efectividad a
la renta social garantizada pasando la gestión a los consejos
insulares, usted, incluso, ha reconocido en alguna de sus
comparecencias que muchas de las personas que están
recibiendo esta prestación ni siquiera han pasado por los
servicios de Atención Primaria, y creemos que se gestionasen
esta renta los consejos insulares, que están mucho más en
contacto con los ayuntamientos y que tienen una red mucho
más coordinada con ellos, este tipo de situaciones se podría
solventar.

También creemos que el presupuesto de la renta mínima de
inserción todavía es necesaria, el Consejo de Mallorca, como
usted nos dijo, sí que consideraba que se debía aumentar la
financiación, y pedimos 2 millones de euros más para esta
renta.

Seguimos pidiendo el impulso al centro Joan Crespí, a
través de un plan de adecuación para éste, también para la
creación de un programa de respiro familiar. Para ello creemos
que el Servicio de UTASI debería salir del centro Joan Crespí,
que, además, tampoco consideramos que sea el sitio más
adecuado y, por ello, hemos presentado también una partida
para que se pueda reubicar este servicio.

Presentamos también una enmienda que pretende dar
solución a la problemática de la valoración de la discapacidad
de Ibiza y Menorca, incrementando el presupuesto para que
puedan incrementar la dotación económica de esas plazas, que
parece ser que puede ser una posible solución para dar
estabilidad a esta plantilla.

También pedimos, como ya hicimos desde el inicio de
legislatura, que los centros de día de Palma los pueda gestionar
la conselleria, o en este caso, después, traspasárselos al consejo
insular, creo que los centros de día de Palma no tienen nada
que ver...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, per al seu coneixement, li queda un minut.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Creo que los centros de día de Palma no
tienen que ver con los centros de día de otros municipios, ya
que no son de su propia titularidad, como sí que tienen otros
municipios y, evidentemente, la gestión que hacen es una
gestión totalmente indirecta que les supone una mayor carga al
Ayuntamiento de Palma, que ya tiene bastantes, y creemos que
deben gestionarla o la conselleria o, en su defecto, el consejo.

También apostamos por la innovación, una de las
enmiendas que hemos transaccionado precisamente es para
crear una línea de ayudas para subvencionar proyectos de
innovación social, pero también creemos que, respecto a
dependencia, es un momento muy importante, ustedes están
poniendo en marcha algunos servicios precisamente para
apostar en realizar proyectos piloto, también en innovación en
materia de dependencia, que podrían dar unos buenos
resultados y creemos que es un buen momento para que puedan
empezar a innovar.

Y por nuestra parte, nada más. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Intervenció del Govern,
obrint una qüestió incidental, té la paraula la Sra. Consellera
Santiago, per un temps de quinze minuts.

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

Bon dia a tots i a totes, agrair a tots els grups parlamentaris
la no presentació d’una esmena a la totalitat a la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació, a la secció 17, i intentaré
respondre durant aquests quinze minuts l’esmena a la totalitat
que ha presentat el Partit Popular, perquè a altres grups no els
puc les esmenes parcials perquè no tendré capacitat de resposta,
tot i que, si vol, també hi puc entrar.

És clar, vostè ha plantejat aquest debat com si fos una
interpel·lació, vostè em diu que no està d’acord amb la gestió
del consorci i de la Fundació S’Estel, quasi quasi ho planteja
com a una interpel·lació, no una defensa del per què vostès
consideren que tant el consorci com la fundació es mereixen
una esmena a la totalitat, i tenen pocs arguments perquè,
després, a les esmenes parcials vostè mateixa ho diu, al
consorci són tres i a la fundació són dues, perquè no hi ha
arguments per a l’esmena a la totalitat a aquest consorci i a
aquesta fundació. Vostè pot discutir en aquest amb mi el tema
de la gestió que fem en el consorci, però des d’una
interpel·lació, perquè avui som a un debat de pressuposts, no
som a un debat de com es gestionen metodologies, com es
gestiona el personal, com es modifiquen situacions per exemple
a la fundació.

Perquè, insistesc, tres esmenes per justificar una esmena a
la totalitat al consorci? Dues esmenes per a la fundació? Perquè
no hi ha.

El tema del consorci, per què no podem acceptar l’esmena
a la totalitat? No podem acceptar l’esmena a la totalitat perquè,
com vostè ha dit, tot i que en els pressuposts hi ha 3.300.000

 



8582 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 3 / 19 de desembre de 2018 

euros, ja vaig explicar a la compareixença que hi havia 20
milions d’euros, i aquest any crec que n’hi podrem incorporar
1 més, que estan adscrits al Consorci Sociosanitari a mesura
que es necessitin. Per tant, hi ha 21 milions adscrits al Consorci
Sociosanitari a mesura que es necessitin, i a mesura que se
signi i es donin les obres a realitzar es condicionaran els
pressuposts posteriors. I el que fem és gestionar, tal com marca
la legislació, per arribar a l’execució de cada una de les
construccions.

Per tant, realitzam tot fil per randa segons la legislació
vigent. Amb dificultats? Sí, i si ens trobam en mode
interpel·lació, li cont les dificultats que tenim, però no ens
trobam en mode d’interpel·lar.

Vostè, per exemple, les que ens fa són de Sant Josep, doncs
per a Sant Josep, a Sant Jordi ja hi ha doblers dins el consorci
destinats per al 2019, en el cas que puguem aconseguir fer el
conveni, que el conveni sigui aprovat en el plenari de
l’ajuntament, que sigui gestionat amb totes les passes que s’han
de fer des del Govern, que puguem fer el concurs arquitectònic,
que es pugui fer amb totes les garanties l’adjudicació del
projecte bàsic. I aquests doblers hi són, per tant, no és
necessària aquesta esmena a la totalitat.

El mateix ens passa, per exemple, també amb Maó, amb
Maó ens passa el mateix. No ha estat una responsabilitat del
Govern que en aquest moment tenguem un retard de mesos en
relació amb Maó, l’ajuntament va voler pensar la possibilitat de
construir, a baix de la residència, un aparcament, i en això s’ha
de donar temps. Una altra dificultat que tenim, si vostè vol
donar explicacions perquè tenim certs retards, per exemple
aplicam les clàusules socials i l’Associació de Constructors ens
fa una interpel·lació, ens fa una mesura, i això suposa un mes
i mig o dos de retard, perquè hem d’anar a la Junta Consultiva
que aval·li que nosaltres ho fem bé i que l’Associació de
Constructors no té raó. Per tant, si és una interpel·lació jo li
podria donar més explicacions, però no justifica.

Vostè diu que nosaltres hem utilitzat doblers de Serveis
Socials que podríem destinar a una altra cosa i ha posat el tema
de la pobresa. La pobresa, sempre li he dit, encara que deguem
40 milions en renda social aquesta gent continuarà essent
pobre; el jubilat que cobra 800 euros, perquè el Partit Popular
durant quatre anys només li va pujar 0,25, és pobre, no, no, és
pobre. Aquests treballadors que no cobren 900 euros i que el
Partit Popular considera que 900 euros és un salari mínim
massa alt és pobre, i serà a l’estadística de pobre. I a Serveis
Social poc hi podem fer, per tant, són doblers que es necessiten
també per a Serveis Socials.

Un dels problemes que tenim principals en aquesta
comunitat autònoma i que no tenim resolt és l’envelliment de
la població, i és clar que hem de destinar a Serveis Socials de
Serveis Socials en aquest tema. Per tant, no crec que es pugui
justificar aquest tema d’aquesta esmena a la totalitat.

Després, l’altre tema és la fundació, i jo reconec amb vostè
que és una competència molt difícil, no és difícil per la gestió
és difícil pel perfil de joves que ens entren. I vostè em diu: li
hem de donar prioritat. El 2015-2019, 70% d’augment de
pressuposts, 70% d’augment de pressuposts en aquesta
fundació; més de 50 treballadors més; més de 10.000 hores de

seguretat més que de l’any 2011. Hem canviat pràcticament tot
el mobiliari, hem augmentat psicòleg, hem augmentat
treballadors socials, hem augmentat educadors, hem fet tots els
programes de metodologia nous, però continuam rebent joves
amb moltes dificultats.

I això li passarà al Partit Popular si governa, si tornau
governar, i ens tornarà passar a nosaltres, que hi haurà un al·lot
que farà un desastre i sortirem a primera pàgina de tots els
diaris, però això pot passar a qualsevol que gestioni.

Però nosaltres hem augmentat un 70% el pressupost
d’aquesta fundació en quatre anys, amb quatre pressuposts;
hem augmentat més de 50 professionals a la fundació, i no
tenim un augment d’usuaris, vostè se’n recorda que jo era
caparruda i demanava cada mes les persones, els usuaris que hi
havia a cada un dels centres de la fundació, doncs estam per
sota de la mitjana de quan vostè governava, hem augmentat 8
places més, tot i així hem augmentat 8 places més.

Què tenim dificultats? Claríssimament que tenim aquestes
dificultats, però, insistesc, crec que no es mereixen les
dificultats que tenim una esmena a la totalitat, perquè ni reduïm
pressuposts, els aplicam bé, a capítol 1, per a millora de la
infraestructura, perquè en aquest 70% vostè hi ha d’afegir els
2 milions que a finals del 2019 ja haurem aplicat per millorar
la situació del centre, amb 36 places més. Per tant, crec que no
és justificable, i deman als grups parlamentaris que no suportin
aquestes dues esmenes a la totalitat perquè no responen, no són
necessàries fer-les.

Vostè parla d’altres esmenes parcials, les hi puc comentar
perquè em sobra temps. Temes com la Llei de família, la Llei
de família ja s’implementa, vostè miri el tema d’hisenda,
d’educació, de sanitat i la Llei de família, com vostè bé ha dit
que és transversal, s’aplica. Nosaltres tenim, li vaig dir que
teníem una petita partida per començar a aplicar un dels decrets
més importants d’aquesta Llei 9, que és el decret que
possibilitarà que els menors orfes per violència masclista i per
violència domèstica puguin tenir una ajuda.

El Pla de prestacions bàsiques s’ha ordenat i l’ordenació ha
facilitat que molts d’ajuntaments rebessin més doblers i que
rebessin relació amb indicadors objectius i no amb criteris
polítics, sinó en relació... -jo no ho sé, jo dic el que ens vàrem
trobar, nosaltres ens vàrem trobar unes prestacions que no
responien a cap criteri, a cap criteri, doncs a criteris arbitraris,
jo què vol que li digui?, si vol llevar polítics, posi arbitraris-,
hem utilitzat indicadors i s’han aplicat els indicadors que
nosaltres pensàvem que eren els més ordenats.

Estic d’acord amb vostè que s’ha d’invertir en temes
comunitaris, i tant que s’ha d’invertir en temes comunitaris, per
això nosaltres invertim en comunitaris amb les competències
nostres, per exemple en dependència, aplicam ja un servei
d’ajuda a domicili lligat a dependència, perquè el servei
d’ajuda a domicili comunitari es pugui lligar a altres temes que
no siguin dependència. Fem el mateix en promoció de
l’autonomia personal, perquè la promoció de l’autonomia
personal de persones dependents faciliti en els municipis i en
el consell i és lliurar i perquè ho facin altres col·lectius que no
siguin dependents.
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Confiam molt en la Llei d’infància i adolescència, que
pensam que ha de ser el bot qualitatiu per poder fer treball
comunitari en els municipis. I confiam molt en aquesta gent
perquè, efectivament, els nins que ens arriben, tant al Servei de
Protecció com al Servei de Mesures Judicials, hagin passat per
Serveis Socials i s’hagi treballat des de la família des del
moment de la detecció, amb un compromís clar del consell i del
Govern de dotar-los econòmicament de recursos per poder
treballar aquests serveis comunitaris.

El mateix em diu de Joan Crespí, Joan Crespí és el centre de
valoració de les persones amb discapacitat, i aquest era el
projecte inicial pel qual es va fer un concurs públic, i vostè, si
vol, hi poden anar i ho veurà que era un concurs públic, era un
concurs públic per fer allà els equips de valoració de la
discapacitat.

La UTASI vostè la vol llevar allà, i jo, que sàpiga, no tenc
cap demanda dels treballadors que vulgui anar-se’n d’allà, és
més, tenc demandes de serveis d’infància que volen anar allà,
perquè no és detectable. Tengui en compte que allà passen les
famílies i les persones amb discapacitat, per tant quan hi va un
menor no se sap si va a la UTASI o va ser valorat. Si nosaltres
posam la UTASI a un lloc especial serà més detectable (...). És
un lloc agradable, jo crec que això no justifica tampoc aquest
tema.

Els centres de dia, que vostè vulgui dur-los a Palma,
cregui’m que nosaltres hi estam absolutament en desacord. No
sé per què l’Ajuntament de Palma ha de rebre un tractament
diferenciat de l’Ajuntament d’Inca. El servei d’ajuda a
domicili, ai, perdoni, els centres de dia cada vegada haurien de
ser més a prop, n’hauríem de tenir quasi un per barri o per cada
dos barris, i això ha de ser gestió municipal. Per què Inca sí i
Palma no? La titularitat qui la gestiona? Nosaltres crec que hem
tornat la titularitat a l’ajuntament, perquè va ser una cessió; 
l’ajuntament va cedir el terreny, el terreny va..., va construir el
consorci, però s’ha tornat al municipi. I per què el de Palma ha
de ser gestionat pel Govern o el consell i el d’Inca no?
Ordenem les coses clarament i per a tothom igual.

Per tant no sé exactament què em contestaran a la
interpel·lació, però crec que no..., que tant la fundació com el
consorci tenen uns bons pressupostos per executar tot el que
ens vàrem marcar des de principi de legislatura.

El Pla d’equipaments efectivament tenim un pla
d’equipaments aprovat, i públic, i per això vostès ens poden ara
demanar, perquè quan vostès governaven no hi havia cap pla.
Això és la diferència entre vostès i jo, que vostè ara em pot
interpel·lar per un pla que vàrem publicar. I vostè pot dir: “aquí
s’ha fet això?, du retard això?, com es fa?”; això és una
diferència de gestió importantíssima. Amb vostès tot era
opacitat; amb nosaltres hi ha documents que ens poden
interpel·lar, però no només vostès sinó la ciutadania, que també
ens interessa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Bueno, Sra. Consellera,
permítame que nosotros sí que creamos que la gestión, y se lo
he dicho, y además se lo he dicho claramente, que era una
crítica a la gestión de estas dos competencias, a través del
consorcio y a través de la Fundación S’Estel. Al final el
presupuesto es una cuestión de prioridades políticas, pero
también el presupuesto lo que permite es gestionar los
servicios, es gestionar los recursos, igual que le he dicho que
compartimos los objetivos o parte de los objetivos que tienen
en general en la conselleria, no compartimos los objetivos, y se
lo he intentado explicar, que tienen tanto en el fundación como
en el consorcio de la forma que están haciendo las cosas, y
nosotros sí que consideramos que merecen una enmienda a la
totalidad.

Y especialmente creo que merece una enmienda a la
totalidad, aunque usted no lo entienda y no lo quiera reconocer,
es la gestión de la Fundación S’Estel, aunque hayamos
presentado solamente dos enmiendas, pero creo que hemos
presentado dos enmiendas que son dos enmiendas de calado,
que resumen bastante bien lo que podría hacer la fundación. 

Y usted habla de casos aislados, pero es que la realidad es
que no son casos aislados. Llevamos desde el inicio de
legislatura hablando de caso tras caso de malestar entre el
personal, de las fugas, de las agresiones a determinado personal
que estamos trabajando, a retraso de las obras, a centros que no
se acaban de construir, y lo que más nos ha preocupado y yo
creo que es algo que le hemos dicho siempre es la sensación de
que usted relativizaba los problemas, y le vuelvo a decir que
entendemos perfectamente que es muy difícil de gestionar este
tipo de servicios por lo que usted dice, por la dificultad de los
perfiles, que cada vez se están agravando más, cada vez
presentan más dificultades, cada vez presentan más patologías,
pero ello requiere de soluciones, y soluciones que
evidentemente no se las íbamos a exigir el primer año o el
segundo año de legislatura con esta contundencia, pero creemos
que en el último presupuesto de esta legislatura es evidente que
usted ya tendría que haber intentado buscar soluciones, o al
menos admitir que las que está haciendo o las que está dando
no van a ser suficientes, y nosotros lo que le pedimos es
precisamente, a través de esta enmienda a la totalidad, que haga
un replanteamiento para ver que no todo lo que está haciendo
sirve y que no todo lo que está haciendo va a ser suficiente,
especialmente para una cuestión tan delicada. 

Y nos alegramos, y se lo he dicho, no le puedo decir que no
haya hecho nada, evidentemente, y nos alegramos de que haya
aumentado el presupuesto. Nosotros por ejemplo en la peor
legislatura en cuestión de crisis económica que ha tenido esta
comunidad, el presupuesto de la Fundación S’Estel lo
aumentamos un 50%, que pasó de 5,3 millones a 8 millones,
aumentando plazas, aumentando personal; y evidentemente nos
alegramos de que ustedes continúen con ello, pero no significa
que las medidas que estén realizando con este presupuesto sean
las más adecuadas.
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Y respecto al consorcio, vuelvo a decirle lo mismo.
Nosotros creemos que si no pueden gastar este presupuesto al
menos parte..., sí que sigue habiendo otras necesidades, y
sabemos que la Conselleria de Servicios Sociales no va a
acabar con la pobreza, pero creemos que su responsabilidad
también como consellera en este caso es que se puedan
garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, y a día de
hoy los datos nos están diciendo que esto no está ocurriendo,
y mientras usted tiene dinero que no se está gastando hay
ciudadanos que lo siguen pasando mal, y por ejemplo hoy, si
todo va bien, parece que vamos a transaccionar una enmienda
respecto a la residencia de Sant Josep, y usted no necesita todo
el presupuesto para poder iniciar la construcción de la
residencia; vamos a pactar una partida que será en torno a los
80.000 euros; usted no necesita todo el presupuesto, con lo cual
para las otras residencias tampoco. Gaste parte de este
presupuesto en otras necesidades que están a día de hoy, y
cuando esas necesidades ya empiecen a estar cubiertas porque
todos los ciudadanos hayan salido ya de la crisis económica,
puedan tener un trabajo más estable, a partir de ahí destinemos
el presupuesto cuando se necesite realmente a la construcción
de estas residencias.

Y respecto a la Ley de familia, ya se lo dijimos en la
comparecencia. Es evidente que es transversal, que hay muchas
consellerias, no solamente la suya, que tienen competencias,
pero creemos que algunos de los servicios y de los programas
que sí que plantea la ley no están contemplados y nosotros
creemos que, ya que hemos aprobado una ley y además una ley
tan importante como es la de dar apoyo a todas las familias, sí
que se merece que tenga una partida más cuantiosa que la que
se prevé. 

Con el plan de prestaciones básicas. Me alegro mucho si
han mejorado los indicadores, pero no diga que son criterios
políticos; los criterios que seguimos respecto al reparto del plan
de prestaciones básicas fue preciosamente la demanda de los
municipios que tenían en ese momento, que eran... No, no, no,
y bueno, y las demandas que tenían los municipios, lo que nos
decían los técnicos, porque ustedes se piensan que todo lo
hacen perfectamente, que nosotros no escuchamos y que
decidimos lo que nos da la gana; pues no, y le puedo asegurar
que yo viniendo de un municipio también conocía las
necesidades que teníamos en ese municipio y las necesidades
que nos planteaban los técnicos, y el plan de prestaciones
básicas todo el reparto siempre se ha hecho con los técnicos
avalándolo para que usted venga a decir que son criterios
políticos. Y lo recuerdo, y además fue una enmienda suya.
Triplicamos el plan de prestaciones básicas en 2013 con una
enmienda, y los otros años siguió el plan triplicado sin ningún
tipo de enmienda. Lo que le pedimos es que pueda hacer un
esfuerzo y pueda aumentar un plan de prestaciones básicas que
no ha aumentado desde el inicio de esta legislatura.

Se lo vuelvo a decir, usted tiene un presupuesto que
podemos considerar válido, pero es evidente que tiene todavía
muchísimas más necesidades, y son las necesidades que
nosotros a través de las enmiendas hemos marcado, y me
gustaría...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, hauria d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... -sí, acabo-, y nos gustaría que a lo largo del debate pudiesen
replantearse el poder transaccionar o el podernos aprobar
algunas de las enmiendas, que de verdad consideramos que
mejorarían mucho su presupuesto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Per fer la contestació del
Govern té la paraula la Sra. Santiago.

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

Insistesc, Sra. Fernández, si vostè vol fer una interpel·lació
de la fundació, jo encantada de venir; cada vegada que m’han
vengut... jo li ho explicaré amb més detall totes les
modificacions que hem fet, els indicadors que assenyalen que
estam millorant, que la millora és molt petita i que és molt lenta
però que s’estan millorant, i és a través de valorar temes
d’incidències com han relacionat les incidències, i temes de
com s’adhereixen els al·lots a les teràpies. En tot això tenim
indicadors de millora, però són lents, sí. 

I que vostè em digui que no hi hem donat prioritat, o que
pareix que jo relativitz els problemes..., un 70% de pujada dels
pressupostos, insistesc. A un centre, no a una conselleria, a un
centre, 50 professionals més. Això és millora o no és millora?
10.000 hores més de les que es tenien el 2011 en temes de
seguretat, perquè tenim un problema de seguretat, li ho he
explicat també. Tenim al·lots que no són menors, que tenen 18,
19 i 20 anys i ens n’entren cada vegada més. Hem demanat
suport al fiscal de Menors, hem demanat suport al jutjat, hem
demanat fer un debat aquí i que s’interpel·li Madrid perquè
modifiqui aquesta llei, no podem mesclar al·lots de 19 anys,
que tenen una història vital brutal, amb criatures de 15 anys,
que fan els primers delictes i els mesclam. Per això volem fer
aquesta separació quan tenguem aquest tema.

No compartesc amb vostè que nosaltres ens prenguem molt
poc seriosament aquests temes, no? Per tant, crec que una cosa
és el debat en què vostès em demanin, m’interpel·lin sobre com
fem les coses i l’altra, els pressuposts, perquè aquests
pressuposts, és clar, quan vostè ho mou, què modificarà?
Resulta que el pressupost capítol 1 és molt, o el capítol 7 o el
capítol 6, vostè no fa propostes d’aquest tipus, fa propostes de
metodologia, una de les dues és fer una proposta de
metodologia, sobre què?, quina...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., és clar, però jo li demanaré, quina? Vostè em diu: posin
millor metodologia; bé, idò li hauré de dir..., vostè m’haurà
d’explicar quina metodologia vol, per a programes, quins
programes? Vostè no m’explica quins programes, quins
programes vol que millori amb aquest milió? Perquè fem tots
els programes, i més, que es feien abans.
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Després, allò del consorci. Jo entenc que vostè, que no va
construir cap residència ni va construir cap centre de dia, tengui
dificultat d’entendre els problemes que tenim amb el consorci,
perquè quan s’adjudica has de tenir tots els doblers, és clar, no,
no, nosaltres ara tenim més de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tenim més de 8 milions aturats, que vostè no els veu als
pressuposts, perquè construïm la residència de Marratxí, perquè
quan s’adjudica el contracte s’ha de tenir tot... No, no, s’ha de
tenir tot..., no, no, escolti, s’ha de tenir tot. 

Nosaltres ara, dins el 2019, volem adjudicar la residència de
Son Martorell i haurem de tenir els 8 milions, no podem tenir
només el que gastarem el 2019, no, no. Els centres de dia, que
hem fet el de Felanitx, hem fet el de Son Ferriol, n’hem fet
d’altres, hem hagut de tenir els 700.000 euros de cada centre de
dia que teníem. Per tant, no els podem gastar.

Vostè, jo ho entenc, això, com que no va fer residències ni
centres de dia nous, no entén el procés, però és així, els hem de
tenir.

I vostès..., moment de (...) perquè jo he estat asseguda
pràcticament a tots els debats parlamentaris, ens amollen cada
vegada que tenim més doblers que mai, però vostès del 2011 al
2015 en varen tenir prou més, varen tenir quasi 1.000 milions
més. Varen fer alguna cosa de les que diuen que farien ara?
Varen tornar les targetes sanitàries als immigrants, tenint 1.000
milions més des del 2011 al 2015? És més, hi ha alguna
comunitat autònoma governada pel PP que hagi tornat les
targetes sanitàries abans que el Govern d’Espanya hi obligàs?

Vostès sabien la situació de pobresa en què es trobava
aquest país, i en situació econòmica a l’any 2015, que havien
tingut 1.000 milions més, varen fer, per exemple, un fons
d’emergència, que eren 400.000 euros, perquè els infants
poguessin quedar a menjar a les escoles? Ho varen fer? Perquè
tenien 1.000 milions més des de l’any 2011 a l’any 2015. No
ho varen fer, perquè no hi creuen, en aquestes..., perquè no hi
creuen -no, no, no, jo no parl de les beques, perquè les beques
també han augmentat...

(Se sent de fons la Sra. Fernández i Herranz de manera
inintel·ligible)

... no, el Fons de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, per favor.

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

... el fons de..., no, nosaltres tenim el Fons de pobresa, però...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago,...

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

Sí?

EL SR. PRESIDENT:

... faci el seu discurs no s’han d’interpel·lar mútuament.

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

Bé. El Fons de pobresa, el Fons de pobresa també el tenim,
no l’hem llevat, però hi havia..., vostès varen fer un fons
d’emergència per a les situacions de pobresa..., el que
detectaven a les escoles, no per als ajuntaments? No ho varen
fer. Varen... no, no, és que vostès vénen aquí a dir-nos que
tenim més doblers que mai com si vostès del 2011 al 2015
haguessin involucionat; vostès cada any tenien pressupost i no
varen fer res del que diuen que volen fer ara. La majoria de
pressupost anava a temes de banc. 

Les millores dels serveis eren mínimes, eren de
manteniment.

Sra. Fernández!, idò expliqui’m per què en quatre anys del
Partit Popular només hi ha hagut 1.000 persones a
dependència!, 1.200 persones a dependència, per què no varen
concertar 400 places buides que tenien de residència privada?
Vostès, residència privada; jo he hagut de fer això, que
ideològicament em crea problemes, però vostè, que està tan a
favor de la residència privada!, n’hi havia 400 de buides, per
què no les varen omplir? Per què? Tenien una llista d’espera
considerable.

Per tant, Sra. Fernández, que vostès vulguin quan són a
l’oposició donar-nos exemples del que farien i quan  governen
mai no ho han fet, resulta que no són creïbles.

Que és millorable? Ja li dic...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, hauria d’anar acabant.

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

... -sí, gràcies, president-, que és millorable? Això ho firm ara
mateix. Aquest, el 2020, el 2021 i el 2022, mai no serà
suficient, la demanda sempre supera l’oferta, però en
comparació amb la feina que es va fer ara que acabam aquesta
legislatura, crec que Serveis Socials ha millorat molt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra.
Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president, bon dia, diputats, diputades, bé, quan
aquest parlament es va constituir hem de recordar que el Partit
Popular ens va deixar una bomba de rellotgeria, de desigualtats,
discriminació, retallades i pobresa. La Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació ha estat clau en aquesta legislatura
d’esperança per a la recuperació de l’estat de benestar i
començar a revertir aquesta dramàtica situació. 

Aquest Parlament ha fet història amb l’aprovació, amb totes
les forces al darrere, de la primera renda social garantida per fer
que mai ningú no es quedés a la cuneta, en una injusta
recuperació econòmica on els serveis socials encara s’han
d’aplicar malauradament a fons.

La tasca no ha estat simple, sobretot amb un Govern de
l’Estat en mans del PP, que feia de la desigualtat un model
econòmic. El Partit Popular ha introduït com a model els
treballadors i les treballadores pobres, una de les situacions més
complexes per afrontar des dels serveis socials, però la
conselleria no ha treballat ni pot treballar tota sola per abordar
tots els reptes que havia d’assolir i ha estat necessari tot un
govern per a això.

Aquest Parlament, el Govern, i ara el Govern central han
d’acompanyar en la sortida igualitària de la crisi per recuperar
l’estat del benestar i redistribuir la ingent riquesa de les Illes,
sempre tan mal repartida.

Han estat molts els èxits i els avanços durant aquesta
legislatura, el primer, i històric, com ja hi hem fet esment, és al
renda social garantida la qual cada any ha anat ampliant el
perfil dels beneficiaris i enguany avancem també per
reconèixer el dret d’aquesta renda des del mateix moment de la
seva sol·licitud, des del moment en què es crea la necessitat.

També hem apoderat el sector social, el tercer sector social,
amb l’aprovació de dues lleis per garantir els serveis que
atorguen les entitats del tercer sector, instruments fonamentals
per atendre les necessitats d’una societat, perquè -com he dit-
tornar al camí de la justícia i dignitat també és cosa de tots i
totes, i com que es cosa de tots i totes la implicació dels
municipis ha estat cabdal, per això hem millorat i fomentat els
serveis comunitaris i la seva coordinació amb els municipis. 

Una qüestió essencial per a l’avanç de la igualtat
d’oportunitats és el reconeixement de l’atenció als extutelats
per aconseguir augmentar les seves oportunitats de les quals
molts de nosaltres hem gaudit, una política pràcticament
extingida d’aquesta comunitat, la cooperació internacional, que
ha tornat i que als pressuposts d’enguany ha arribat ja als 6
milions, tal i com s’hi va comprometre la conselleria .

També s’ha recuperat la Revista de Serveis Socials, encara
que no amb la periodicitat que s’esperava.

La Llei d’infància també suposarà un avanç en l’atenció de
la infància i suposarà tot un esforç per part de la conselleria i
els ajuntaments, i esperem que sigui suportada per tots en tots
els seus sentits. Però queda molt per fer, celebrem que s’hagi
executat el pressupost destinat a la renda social garantida, ara

considerem que hem de donar passes endavant i desvincular la
renda de l’IPREM, un índex al qual es vinculen les ajudes amb
independència del salari mínim interprofessional i que trobem
totalment indecent.

També seria necessari desvincular-ho de les rendes no
contributives, tal i com hem parlat moltes vegades, però per
poder augmentar les quanties que a hores d’ara són insuficients.
Però, com he dit, queda molta feina per fer, necessitem d’un
govern central conscient de les necessitats socials i responsable
que posi les eines per a un desenvolupament social i que acabi
amb la pauperització de la nostra societat.

M’agradaria recordar la ponència sobre el Pla d’envelliment
de les Illes Balears, pla que defensa l’autonomia de la gent gran
i l’atenció en el seu propi entorn. I hem pogut conèixer
l’existència de les diferents alternatives, per això avançar en
l’atenció en el seu propi entorn i no centrar-la tant en
residències és la clau. Aquí la dotació de recursos, tant personal
com material pressupostari, és essencial i confiem en anar cap
aquesta línia.

Des de Podem hem presentat un total de tres esmenes, com
la d’augmentar la inversió en projectes d’educació i
sensibilització, que va ser presentada juntament amb els partits
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, que ja ha estat
aprovada i integrada.

També vam reclamar una partida al servei d’orientació
jurídica penitenciària, un servei d’assistència jurídica als
presos, que garanteixi els drets fonamentals en un sistema
democràtic com el que tenim. Aquesta esmena va ser retirada
en comprovar que per fi havien arribar a un acord la conselleria
i el Col·legi d’Advocats i s’havia dotat d’una partida
pressupostària. N'estem contents.

La tercera esmena que hem presentat reclama la creació
d’un Observatori Social, capaç de recollir, generar informació,
assessorar i/o proposar intervencions perquè millorin l’eficàcia
i l’eficiència dels serveis socials de les Illes Balears. Encara
que ens han ofert una transacció per a la dotació d’un projecte
d’inversió de 50.000 euros per a la contractació de
professionals que estudiïn, analitzin i facin propostes de forma
permanent, no l’acceptarem. L’informe d’avaluació de serveis
socials de les Illes Balears ho deia ben clar, concloent que hi
havia una desajustada capacitat de resposta a la demanda de
serveis socials, amb escassa capacitat de prevenció i anticipació
i de realització de tasques d’avaluació. Trobem que per a això
és imprescindible una visió independent del treball que fa la
conselleria. Dit això, me reiter en la necessitat d’aquest
observatori, imprescindible per a una correcta planificació de
les polítiques socials. 

En referència a les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, trobem molt interessant l’esmena que presentava
el Partit Popular entorn al projecte de residència i centre de dia
de Sant Josep d’Eivissa, per acabar de cobrir el territori de
l’illa. Esper que s’accepti aquesta transacció que ofereixen,
d’una altra manera és impossible acceptar-la ja que afectava
l’Oficina Anticorrupció en la seva totalitat i la quantia ens
pareixia excessiva.
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Per la resta, tornem donar les gràcies a la conselleria per la
gran aposta que fa amb aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Ciudadanos ha presentado diez enmiendas a los presupuestos
referidos a la Conselleria de Servicios Sociales. Como ya
dijimos en comisión, para Ciudadanos si hay algo por lo que
merece estar en política, es conseguir que todas aquellas
personas a las que la vida se lo ha puesto un poco más difícil,
porque poseen alguna diversidad funcional, nosotros con este
presupuesto consigamos medidas que compensen esa dificultad
y puedan tener un proyecto de vida pleno, tanto ellos como sus
familias. 

Y bueno, explicaré las enmiendas que nos quedan vivas,
porque se transaccionaron y se aprobaron tres. 

Queremos defender la enmienda 14433. Nosotros
proponemos una partida para ampliar la oferta de atención
temprana hasta los 12 años, acorde con la nueva Ley de familia
y de la que Ciudadanos también tuvo una enmienda para
ampliar esta atención temprana hasta los 12 años, con una
enmienda que también apostamos por ella, entre todos se
aprobaron estas enmiendas. Y aquí en estos presupuestos
nosotros ampliamos la partida con 60.000 euros más a lo que
se ha presupuestado, porque como ya saben hoy en día la
atención temprana 0-6 es deficitaria en recursos, por lo que
ampliarla a 12 años nos gustaría que se hiciera de acuerdo con
las necesidades reales en cuanto se apruebe el decreto
pertinente que desarrolle la ley.

Después tenemos la enmienda 14431 que va destinada a una
medida que nosotros consideramos importante y es para
realizar convenios de colaboración con entidades que posean la
figura de orientadores laborales especializados, para realizar
itinerarios de inserción laboral, con acompañamiento a
personas con discapacidad motórica, sensorial o psíquica
reduciendo de este modo el riesgo de éstas a la exclusión
social. Nosotros sabemos que el SOIB también dispone de
estos itinerarios de inserción laboral, pero lo cierto es que hay
entidades que tras realizar talleres ocupacionales, luego a estas
personas sí que se les ayuda a encontrar un trabajo y se les
acompaña en esta inserción. Nosotros desde Ciudadanos
queremos que este acompañamiento y esta búsqueda se vea
como un proyecto aparte y que pueda ser ayudado.

Otras dos enmiendas importantes para Ciudadanos son la
14436 y la 14437. La primera propone una partida para
fomentar el deporte no federado en la discapacidad y
proponemos convenios de colaboración con entidades sin
ánimo de lucro que fomenten el deporte adaptado para personas
con discapacidad motórica, sensorial o psíquica. Y la segunda

también iría dirigida a convenios de colaboración con entidades
que fomenten las rutas por la naturaleza para personas con
discapacidad y que se subvencionen las salidas a los escolares
con diversidad funcional. Miren, porque en los centros
educativos es muy difícil encontrar excursiones por la
naturaleza, para que todos los niños puedan disfrutar juntos,
para que todos los niños puedan ir en piragua o hacer
senderismo. Sabemos que es un reto para estos niños y es una
satisfacción ver que puedan disfrutar de estas sensaciones como
sus compañeros. Ustedes me han comentado que estos
convenios no se pueden hacer, pero desde Ciudadanos creemos
y apostamos por buscar la vía para que hoy los centros
educativos se puedan acoger a alguna vía para poder hacer
acuerdos con la Conselleria de Asuntos Sociales para poder
subvencionar estas excursiones a los alumnos con diversidad
funcional, porque la verdad es que no son baratas, y creemos
que sí que es posible.

Por otra parte tenemos dos enmiendas, la 14435 y la 14432,
para ayudar también a las familias que poseen un familiar con
gran discapacidad. Una de ellas fue aceptada, lo cual lo
agradecemos, estaba destinada a la creación de plazas en
centros de día para grandes discapacitados, pero también
necesitamos centros de respiro y aumentar y crear más plazas.
Y proponemos que las instalaciones que ya están adecuadas,
que son las de Joan Crespí, se conviertan en un centro de
respiro. No podemos despreciar ningún recurso, hemos de
optimar todo lo que tenemos porque lo que tenemos es muy
poco.

Por otra parte -y ya acabo-, por otra parte tenemos dos
enmiendas que van dirigidas a una mejor organización en
cuanto a las ayudas sociales que puede recibir un ciudadano y
también para aminorar la incertidumbre de la espera. Miren, en
la enmienda 14334 proponemos una partida para implementar,
la consellera ya sabe que somos ahí muy reiterativos, el
historial unificado de ayudas sociales, pero que abarque todas
las administraciones, es decir, la comunidad autónoma, los
consejos, los ayuntamientos, así como las entidades sin ánimo
de lucro que tengan conciertos con la administración. Sabemos
que se está trabajando para unificar las ayudas del consejo y del
Govern, pero necesitamos un historial unificado completo para
mejorar al administrado toda la burocracia que tiene que hacer
cada vez que pueda recibir una ayuda y que éstas estén
optimizadas.

Luego tenemos la enmienda 14438, donde proponemos una
partida para implementar un programa que permita la
transparencia al usuario en las listas de espera de dependencia,
a través de un código de usuario. De esta manera la familia y el
propio usuario, puede organizarse su plan de vida para
adecuarlo a la situación y los tiempos. No podemos permitir
que a la ya de por sí difícil situación de dependencia, se le una
la incertidumbre de una ayuda que no llega.

Y ya por último solamente agradecer la aceptación de dos
enmiendas para la Fundación de S’Estel, que han sido
transaccionadas. La que va dirigida a la construcción del
anhelado centro terapéutico para menores que cumplen
medidas judiciales. La consellera sabe que empezamos con un
proyecto, la licitación y ahora la construcción, esperemos que
no quede en palabras. Y también otra enmienda que ha sido
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aceptada para la realización del proyecto del centro socio-
sanitario para mujeres, que ya lo indicamos el año pasado.

Bueno, esperando que se acepten las enmiendas que han
quedado vivas, nada más, únicamente comentar que la
Fundación S’Estel es verdad que tiene muchos problemas que
se tienen que solucionar y que es importante que este govern...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, li he de tallar el temps ja. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... lo haga con urgencia y todos los que vengan después.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra.
Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bon dia de nou. Saben vostès per les
meves iniciatives al llarg de la legislatura que la nostra
preocupació pels infants i les famílies és gran i no s’ha vist
disminuïda per la feina de la Conselleria de Serveis Socials.
Preocupació que, en qualsevol cas, es va veure agreujada quan
vàrem escoltar la consellera dient: “podem canviar Es Pinaret,
però no podem canviar els nins que hi entren”. Encara estic
impactada amb aquestes paraules, paraules gravíssimes en boca
d’una responsable política ja que és reconèixer públicament la
seva incapacitat per actuar i justament canviar les vides dels
infants que més ho necessiten. Frase lamentable que explica
molt bé l’actitud d’una consellera incapaç d’actuar per canviar
la vida dels infants a millor. Podem fer millors presons -ve a
dir-, no millors persones. Això explicaria també la falta
d’autocrítica quant a auditar els serveis socials i especialment
els de família de les nostres illes, normal, si tanmateix no
podem fer res per la gent és innecessari aprendre i adaptar-se. 

És en aquesta línia la nostra esmena 14380, per això,
proposam incrementar els mitjans econòmics destinats al Servei
d’Atenció a Menors.

Nosaltres sí que pensam que amb la feina adient i els
recursos necessaris es pot canviar la vida de les persones, la
primera condició es creure en aquesta possibilitat i estar
disposat a aprendre dels propis errors, no establir-se en la
complaença. Canviar i adaptar els protocols i augmentar
l’autoexigència és el secret de l’eficàcia dels serveis socials i
no el voluntarisme i l’actuació a criteri subjectiu de qui l’aplica.

L’altra esmena que proposam té a veure directament a
augmentar els recursos per a la renda social garantida, l’esmena
14373, en el sentit, com no em cansaré mai de repetir, que
ningú no estigui per sota del llindar de pobresa a la nostra
comunitat com a fórmula justa de redistribució de les millores
econòmiques de què ens beneficiam.

És curiós que el Congrés dels Diputats reivindiqui les
bondats d’aquesta carta social, els mateixos que aquí la ignoren
sistemàticament. No arriben les millores a qui més ho necessita
i la precarietat i la pobresa no disminueixen al ritme que
augmenten els beneficis econòmics, de fet, dia a dia l’escletxa
econòmica augmenta més i més. 

Quant a les altres esmenes vostè ha dit que el Centre Joan
Crespí en un principi va ser pensat per ser un centre de
valoració de dependència, el cert és que es va dissenyar com un
centre per a grans discapacitats, i així és com està. Per tant,
donarem suport totes les esmenes que van en aquesta direcció
perquè parlam molt de conciliació familiar i després
lamentablement oblidam mesures de lògica per aconseguir-la,
tractant-se, per altra banda, de malalts i famílies que ho
necessiten imperiosament. 

És fàcil dir que alguns pacients han de ser assistits a casa
quan això s’afirma des d’un despatx, però moltes famílies no
poden assumir moltes de les necessitats d’aquest tipus de
desavantatges. 

També sabem que aquesta comunitat té dèficit de
residències i centres de dia, hi ha una esmena que s’ha
transaccionat per poder donar un poc de llum a la de Sant
Josep, però continua havent-hi un dèficit important. Quantes
famílies creuen que poden fer front a 2.000 euros o més cada
mes per tenir cura dels seus majors a una residència privada,
encara que se’ls ajudi, és que no hi arriben. No hi ha solució
que no passi per habilitar més residències públiques de
persones majors.

Ja fa molts anys s’avisava que això passaria, però
administració rere administració ho han ignorat. Esperam que
a partir d’ara això ja no passi, es tengui en compte, sobretot,
com ha dit vostè, que cada vegada es tengui en compte
l’envelliment de la població, per la qual cosa cada vegada més
necessitarem qualque tipus bé de residència o bé un altre tipus
d’habitatge on puguin ser-hi els majors. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. La Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació invertirà 186,5 milions, 16,7
milions més, amb un increment de quasi un 10%. És un esforç
considerable i reflecteix la consecució dels objectius marcats a
principi de la legislatura: la creació, consolidació i retorn de
drets, la reactivació de la dependència, acompanyament de
joves extutelats, passar de model de subvenció al de
concertació, salut mental, cooperació internacional o creació de
nous serveis com el de tutela de persones declarades
incapacitades judicialment. 

La renda social és ja un dret i s’ha gestionat i s'han creat
serveis per fer-la efectiva. El 2019 amb aquests pressuposts s’hi
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destinen 18 milions, 18 milions, la Sra. Huertas no hi és, 18
milions per als ciutadans de les Illes més vulnerables. 

S’ha reactivat la Llei de dependència, paralitzada l’anterior
legislatura, amb 102 milions. Així s’hi hauran destinat ja 432
milions durant tota la legislatura per a centres de dia i
residències, per a nous serveis i per ampliar els beneficiaris.
Que no és suficient? No és suficient, però s’ha fet un gran
esforç; el món no es va fer en un dia.

S’han aportat ajuts econòmics, com el fons d’emergència
social a les escoles, per donar solució àgil i immediata, 110.000
euros. 

De subvenció a concertació, amb la Llei del tercer sector es
destinen 21 milions per a l’acompanyament en salut mental,
atenció primerenca, atenció social als jutjats i persones
discapacitades judicialment i acompanyament a joves
extutelats.

El desenvolupament del Pla estratègic d’emancipació ha
creat 52 places d’habitatge per a joves extutelats i s’hi destinen
680.000 per a renda d’emancipació i 987.000 per a serveis
d’acompanyament; una altra passa.

També es proposen millores als serveis comunitaris dirigits
a ajuntaments i amb la co·laboració dels consells insulars, més. 

També el pressupost de 2019 dota la nova llei de famílies
i també té en compte, per poder-la fer efectiva, la Llei
d’infància i adolescència, que esperam s’aprovi aviat. 

Pel que fa a cooperació internacional s’ha complit amb el
pla director presentat i aprovat al Parlament i està dotat amb 6
milions, 750.000 més que el 2018.

Referent a nous equipaments, cal mencionar Centre
Ocupacional de Sa Riera, Unitat d’Es Gregal d’Es Pinaret,
primera llar del centre a prop, Centre de Dia de Felanitx, el de
Marratxí, el de Son Ferriol i s’ha iniciat la residència de
Marratxí. En projecció hi ha la residència de Bintaufa a Son
Martorell, Formentera; el quarter de Santiago, Son Dureta, així
com centres de dia com S’Indioteria, Son Xigala, Cala d’Or,
Sóller i Santa Maria. Per tant, s’ha fet i es fa feina. 

S’ha intentat també donar resposta on hi ha hagut demanda,
així com més immediata, per exemple amb la crisi dels
refugiats. S’han creat 76 places a dos centres que estan
gestionats per la Creu Roja.

Per tant, és un pressupost que reflecteix el compliment dels
compromisos polítics, és un orgull col·laborar en el benestar
dels més necessitats, com a partit d’esquerres que som, i és un
pressupost que s’ha incrementat un 9,86%, 2,72 punts per sobre
de la mitjana del Govern. Per tant, dóna protagonisme a les
polítiques socials i es dóna compliment als acords pel canvi. 

Respecte de les esmenes, és remarcable que hi ha hagut
relativament poques esmenes i que a la totalitat hi ha hagut
aquestes dues del PP, que la Sra. Consellera ja li ha comentat
a la Sra. Sandra Fernández, i que, evidentment, votarem en
contra perquè consideram que són uns grans pressuposts en
aquest aspecte.

Respecte de les parcials i pel que fa al PP, que ha presentat
19 esmenes, dues s’han transaccionat, per tant, tampoc no és
que sigui molt. Li oferim una altra vegada la transacció, com ja
s’ha esmentat, de la 14125 respecte la residència de Sant Josep,
perquè hi ha acord per fer el conveni amb l’ajuntament i per
tant, per al projecte bàsic amb 80.000 euros n’hi hauria
suficient. En tot cas ho passaré a la lletrada.

I la resta les hem de votar en contra, ja sigui perquè el
Centre Joan Crespí, com ha dit la consellera no està preparat
com a centre de respir i adequar-lo seria més car que un de nou.
Segons quins punts que vostè ha esmentat no són competència
de la conselleria, perquè suposa una baixa a una altra partida
important. Respecte per exemple d’incrementar dotació per als
metges d’Eivissa i Menorca perquè puguin fer valoracions, ja
li vàrem dir que no era un problema de pressupost, sinó de
trobar els metges que hi vulguin anar. La implementació de la
Llei de famílies ja hi està previst, (...) ja està dotada. I que la
renda social garantida passi als consells implicaria un canvi
legislatiu. Per tant, no es pot fer ara. L’ampliació de la renda
mínima és innecessària ja que hi ha renda social. I respecte del
centre de Sant Josep ja li hem presentat aquesta transacció, que
si ningú no s’hi oposa, aniria endavant. Moltes vegades es
necessiten solars o locals per a residències i dir que també, ja
li ho ha dit la Sra. Consellera, que la de Maó està prevista per
a properes anualitats.

Respecte de Podem, en varen quedar dues de vives, una es
va transaccionar. Quedava aquella que se li havia fet una
possible transacció de 50.000 euros, però vostès consideren que
és necessari l’observatori i no li podrem votar a favor.

Respecte de la de Ciutadans, tot i que s’han acceptat tres
esmenes, ja hem mencionat el cas del Joan Crespí que no està
adequat. L’atenció primerenca sí que hi està prevista fins els 12
anys. Els orientadors laborals són competència del SOIB, que
no es poden signar convenis. I respecte de la 14436 ja hi ha
prevista la modificació de crèdit amb la Direcció General
d’Esports, perquè els nins amb discapacitat en puguin gaudir.
L’historial unificat també ja està contemplat amb acords amb
els consells. I pel que fa a la llista d’espera també ja està
prevista amb un programa informàtic. Per tant, més o manco
tots estan com encarrilats.

Finalment les dues de la Sra. Huertas, hi hem de votar en
contra perquè consideram suficients ja les partides destinades
tant a renda social garantida, 18 milions, com la d’atenció a
menors que també s’ha fet un increment.

En conclusió són uns pressuposts que permeten tenir una
societat amb més equitat, més justa i que hi ha hagut un grau
relativament baix de rebuig, amb poques esmenes. Per tant,
crec que fa possible una societat un poc més feliç i que respon
als objectius també de part dels acords pel canvi, amb una
conselleria que compleix allò que tenia previst. 

Personalment per a MÉS per Mallorca és un honor defensar
aquests pressuposts, reconèixer la gran tasca de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, juntament amb el seu equip i
volem donar l’enhorabona per a aquesta feina, per protegir una
mica, donar ajut, o acompanyar les persones més vulnerables
de la societat de les Illes Balears.

 



8590 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 3 / 19 de desembre de 2018 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs torn del 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. Seré breu
perquè des d’El Pi no hem presentat esmenes a la Conselleria
de Serveis Socials en aquest pressupost de 2019. Que
intervengui en el torn en contra no vol dir que des del nostre
grup parlamentari votem les esmenes de la resta de grups que
n’han presentades i estan vives, en contra, perquè de fet, la
majoria les votam a favor o bé ens hi abstenim, a excepció
d’alguna.

I dic que no hem presentat esmenes perquè ja des del
principi hem pensat que des d’aquesta conselleria se segueixen
unes línies generals que des del nostre grup hi estam d’acord.
Vostè, Sra. Consellera, pensam que ha anat per feina i que ha
executat des del primer moment les polítiques a les que s’havia
compromès. Cada any s’ha anat apujant el pressupost i això ha
ajudat a poder seguir amb aquesta línia de temes molt
importants i que s’han complert. Crec que l’augment de places
residencials és important, l’elaboració del Pla de noves
infraestructures també és bàsic i sobretot és bàsic no per a ara,
sinó també per al futur. La Llei de la renda social garantida que
també es va votar, es va rectificar ampliant el ventall que
inicialment s’havia aprovat i crec que això és important perquè
de fet es va veure que no es varen gastar els doblers com es feia
comptes.

L’ampliació i la dotació dels serveis comunitaris dirigits als
ajuntaments també crec que és important, així i tot donarem
suport a l’esmena que s’ha presentat per l’increment del PPB,
ja que els ajuntaments sempre són els que fan feina directament
amb el ciutadà i són als que primer van a demanar l’ajuda. I
crec que és important que se’ls destinin els doblers necessaris.

També s’han aprovat i nosaltres hi hem donat suport, el
nostre portaveu ja ho ha dit en diferents ocasions i hem fet
crítiques, perquè evidentment s’han de fer crítiques, però hem
donat suport a les lleis que s’han presentat, com la Llei
d’igualtat, que inicialment vàrem tenir conflictes, però es varen
superar pel bé del volum de la llei. Altres lleis com la del tercer
sector, una llei molt sol·licitada sobretot pel sector i sobretot
pel tema del concert que crec que és bàsic en aquestes entitats
que ajuden tant a l’administració per poder arribar als ciutadans
que tenen més problemes.

També ha augmentat tot el tema de cooperació, que creim
que és important poder destinar en el lloc doblers, perquè
d’aquesta manera no sigui tan necessari el tema de la migració. 

I per tant, nosaltres... no n’enumeraré més, perquè
evidentment n’hi ha moltes, per això nosaltres donarem suport
a aquesta secció dels pressuposts de 2019. Som dels que
pensam que quan les coses es fan ben fetes s’ha de dir i així ho

complim. Però també és cert que ens agradaria que es pogués
abastar més, que hi hagués més doblers i per tant, pel que fa a
la resta dels grups, com he dit, generalment crec que les
esmenes estan elaborades des d’un punt de vista constructiu i
votarem a favor de moltes d’elles. Especialment pensam que
s’han de millorar les condicions del Centre Joan Crespí, ja sé
que la consellera no és d’aquesta opinió, però pensam que és
bàsic que hi hagi un programa de respir per a les famílies que
ho necessiten. Inicialment s’havia de preparar per a allà, jo
personalment a una visita que vaig fer estava preparat i després
aquelles habitacions que havien d’ajudar als familiars amb
grans discapacitats es varen convertir en despatxos i crec que
no era la finalitat inicial. Però de totes maneres crec que és
important cercar una solució a aquest tema, perquè aquestes
famílies necessiten del suport de l’administració.

També donarem suport a aquelles propostes de noves
residències, sobretot per a Menorca i per a Eivissa. 

Li vull donar l’enhorabona pel tema de la dependència,
perquè és ver que s’ha reactivat, però sobretot s’ha agilitat el
tema de les valoracions que és molt necessari també per a totes
les famílies. En general les lleis aprovades no estan totalment
desenvolupades i s’ha d’anar fent i som conscients que així es
fa. Tenim un problema i crec que el tenim tots, que és el tema
dels centres de joves. Aquests centres juvenils, allà on tenen
mesures judicials, s’han pres mesures per evitar fugides i per
evitar situacions d’encontres de denunciats amb denunciants,
però així i tot han sorgit complicacions que estaria bé fer-hi
més feina per poder anar solucionant.

Nosaltres, consellera, donar-li l’enhorabona i nosaltres
donarem suport a la secció de la seva conselleria.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Pep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo he de dir que respecte de
les esmenes a la totalitat compartesc plenament la visió que ha
fet la consellera, Sra. Fernández. És a dir, a mi, de fet, em va
sobtar veure les esmenes a la totalitat i, de fet, la consellera en
la seva intervenció ha donat la clau d’interpretació, no?, jo crec
que les preocupacions que vostè ha volgut reflectir en aquests
pressuposts són més pròpies d’una interpel·lació, afecten més
diferències en la gestió sense que no es vegin tampoc
alternatives clares, perquè vostè ha criticat unes situacions que
jo crec que se sustenten en una preocupació que tots tenim.
Vostè, doncs, evidentment, és la seva feina com a principal
partit de l’oposició criticar-ho, però tampoc, en aquest debat
pressupostari, tampoc no ha pogut donar unes alternatives a
aquestes errades de gestió que vostè veu i a les que vostè
imputa la motivació d’haver presentat aquestes esmenes a la
totalitat.
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De fet, li faig el mateix comentari que li vaig fer al seu
company Santiago Tadeo, és a dir, crec que vostès presenten
aquesta esmena a la totalitat a aquesta secció perquè com a
principal partit de l’oposició se senten en l’obligació de
presentar aquesta esmena a la totalitat. Vostè no és tan atrevida
com ell, només ho ha fet a algunes entitats perquè no s’atrevit,
per dir-ho així, a impugnar la totalitat del pressupost de la
conselleria; un pressupost, que com vostè mateixa ha dit, ha dit:
“yo no le diré que no sea válido”. Per tant, vostè mateixa
reconeix que és un pressupost vàlid.

He de dir, i per abreujar, que jo m'adheresc a les
intervencions tant de la diputada Vilaret com de la diputada
Sureda; de la diputada Vilaret quant a la defensa que ha fet del
pressupost i el repàs històric dels increments que han tengut els
pressuposts d’aquesta conselleria, i respecte de la diputada
Sureda també a reconèixer una cosa que crec que és innegable,
que aquesta conselleria ha fet els deures i, a més, els ha fet
quan tocava, a la primera part de la legislatura i, per tant,
d’alguna manera segueix una inèrcia, en el bon sentit de la
paraula, positiva i en el sentit que les principals actuacions
s’han fet. Per tant, el que ha fet aquesta conselleria és donar
major profunditat i donar continuïtat a aquestes línies de
treball.

Tot i així, tot i així, malgrat tota aquesta valoració que li
faig respecte de les esmenes a la totalitat crec, i em fa la
impressió, Sra. Fernández, que vostè ha fet un esforç important
d’esprémer la imaginació per poder presentar esmenes parcials,
és que fins i tot, a banda que veig inconsistent l’esmena a la
totalitat, també les esmenes parcials, per exemple les tres que
fa per dotar la implementació de la Llei de famílies per valor de
600.000 euros. Implementació de la Llei de famílies, almenys,
crec que és el Grup de Ciutadans fa una proposta concreta
sobre com implementar la Llei de famílies, o una que ja és
clàssica que vostè la fa cada any, perquè ja vostè quan es va fer
la llei, doncs, va defensar que la gestió de la renda social bàsica
anàs a càrrec dels consells insulars, no? A part de les dificultats
tècniques que tendria aprovar aquesta esmena, que per cert és
el 50% del muntant que vostè esmena, és amb aquesta esmena
que és ja un clàssic en els debats dels pressuposts. La pregunta
que li faig és, ho han demanat als consells insulars? Els
consells insulars, hi ha realment una demanda dels consells
insulars per assumir aquesta competència? Perquè vostè ja ho
va proposar quan es va fer la llei, ho proposa cada any al debat
de pressuposts i vostè que sap que nosaltres som un partida
insularista i defensam la descentralització de competències ens
preguntam si en aquest cas, amb aquest nou instrument polític
dels que ens hem dotat aquesta legislatura, si hi ha la demanda
per part dels consells insulars de fer aquesta gestió.

Pel que fa a altres esmenes parcials, per exemple respecte
de Podem, l’única crec que li queda viva, nosaltres no
compartim la necessitat d’aquest observatori, creim que la
conselleria ja disposa dels òrgans per observar i per
diagnosticar aquesta realitat, i als fets em remet, crec que s’han
pres mesures importants per donar resposta a les diferents
diagnosis. 

I pel que fa a les esmenes de Ciutadans, tot i que llegint el
literal podem estar-hi d’acord amb algunes idees i són millores,
estan molt en la línia de les coses que ja es fan i d’alguna
manera alteren l’ordre de prioritats d’aquest pressupost, un

pressupost al qual nosaltres hem arribat a un acord global amb
el Govern a donar-li suport i, per tant, no em semblaria lleial
alterar aquest ordre de prioritats en el qual reposa l’equilibri
d’un pressupost. 

En resum i com ha dit, en aquest cas agaf les paraules de la
mateixa Sra. Fernández, és un pressupost vàlid, és una
conselleria que no només ha experimentat un increment
pressupostari important durant tota la legislatura, també en
aquest darrer exercici, sinó que en tots els diferents àmbits
principals de la conselleria, també en el de Cooperació, que
s’ha esmentat poc, va desplegant les seves línies, va atenent les
necessitats i, per tant, sense perjudici de donar suport a les
transaccions que es puguin assolir, nosaltres votarem en contra
de les esmenes i a favor d’aquesta secció.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Iniciaré la meva intervenció
reprenent-la on l’ha deixada el Sr. Pep... Josep Castells,
perdoni, en el sentit de valorar molt positivament l’augment del
10% del pressupost total de la Conselleria de Serveis Socials,
i ho valoram especialment pensant i recordant d’on venim.
Vostè era aquí en aquest parlament, igual que jo era en aquest
parlament, quan vàrem començar la legislatura del Partit
Popular amb una conselleria de Serveis Socials a les
catacumbes de la Conselleria de Salut, una conselleria de
Serveis Socials sense responsable polític que defensàs les
polítiques socials en uns moments de crisi, d’enorme crisi, en
aquesta societat. I això es una cosa que s’ha de valorar, perquè
vostè, Sra. Consellera, ha hagut de remuntar i treure a la
superfície tot allò que va quedar enterrat pel Partit Popular. En
uns moments que, ja he dit, la pobresa estava disparada en
aquest parlament se’ns va negar i se’ns va acusar de demagogs
quan nosaltres denunciàvem que hi havia nins que anaven a les
escoles sense haver menjat i se’ns va acusar de demagògia, i
això era una realitat. 

També era una realitat que les entitats del tercer sector
tancaven, molts de professionals se n’anaven al carrer i els
usuaris i les seves famílies quedaven afectats perquè aquí no es
pagaven les subvencions a les entitats del tercer sector.

La Llei de dependència, les persones amb dependència, Sra.
Consellera, queien, queien perquè hi havia un tap, hi havia un
embut, i la conselleria va ser incapaç de crear ni una sola plaça
residencial ni d’augmentar els serveis. Per tant, el saldo que
tenen, que són les 1.300 persones que varen poder incorporar
a la Llei de dependència, no és un balanç que diguéssim molt
positiu. 
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Els serveis socials, el que hem de dir és que també varen
patir aquesta situació d’abandonament de l’administració a uns
moments que els treballadors socials veien que hi havia un
augment de més del cent per cent de persones que anaven als
serveis socials a demanar ajudes. 

Això no va quedar solucionat per l’arribada d’una
consellera, la Sra. Fernández, al Govern de Bauzá perquè ella
tampoc no va poder reflotar l’enfonsament de la conselleria,
per molta bona voluntat, talant i bona predisposició. Vostè, Sra.
Fernández, per molta bona voluntat que tengués vostè pertanyia
a un partit que li manava retallar, que li manava congelar, que
li manava... el que li va manar, que vostès retallassin i
congelassin. Això va passar quan vostè, Sra. Fernández, era la
consellera. 

Ara ens presenten un pressupost que intenta recuperar i crec
que som en el camí d’allò que vàrem perdre, l’estat de benestar;
s’han reafirmat les potes d’atenció al benestar social contra la
pobresa, renda bàsica, renda mínima d’inserció, les ajudes
d’emergències a les escoles, que s’han pogut beneficiar quasi
300 escoles repartint aquestes ajudes entre els alumnes que ho
necessiten; la dependència amb més places, més recursos. 

Nosaltres apostam amb vostè a augmentar l’ajuda a
domicili, pensam que l’ajuda a domicili és un projecte que
camina cap a un canvi de model en el sentit de donar atenció a
aquelles persones que vulguin quedar a casa seva, tot i que
també s’està invertint a augmentar places residencials.

La discapacitat pensam que ha estat un encert i un tema a
valorar molt positivament, passar de la subvenció a la
concertació. Com ja he dit les empreses, les  entitats del tercer
sector varen patir moltíssim aquesta manca de suport i de
pagament de subvencions. Jo record perfectament, Sra.
Consellera, que el Sr. Bauzá quan era president d’aquest
govern el primer taló que va firmar per valor de 10 milions
d’euros no va anar dirigit a donar suport a les entitats del tercer
sector que reclamaven... que estaven aquí fora reclamant
pagaments, va anar...

(Remor de veus)

...va anar a pagar a una gran empresa de construcció. Aquest va
ser el primer taló que va firmar el Sr. Bauzá. Per què? Perquè
vostès, senyors del Partit Popular, pensen que el benestar el
s’ha de pagar aquell que tengui doblers a la butxaca i que no és
una responsabilitat de l’administració. Per això vostès varen
aprofitar aquella crisi econòmica per anar a un canvi de model
de benestar i es varen carregar el sistema de benestar social. Per
què? Per ideologia. No em venguin a dir...

(Remor de veus)

... no em venguin a dir que era una qüestió d’herència rebuda.
No, no, és una qüestió d’ideologia. 

(Remor de veus)

Vostès varen prioritzar...

(Alguns aplaudiments)

Vostès varen prioritzar interessos que no tenien a veure amb
el manteniment de l’estat del benestar. Si ho haguessin fet no...

(Continua la remor de veus)

... no haguessin arribat als moments d’abandonament social a
què vàrem arribar.

Per tant, les esmenes a la totalitat que ha presentat la
portaveu del Partit Popular no se sostenen, no tenen... perquè
després el que s’ha vist traduït a les esmenes parcials és que no
hi ha contingut. No sé si la Sra. Fernández ha iniciat una
operació de cosmètica o de.... o de... o perquè tocava presentar
esmenes parcials i n’ha presentat dues que tenen a veure amb
S’Estel i dues que tenen a veure amb el consorci, però després
a l’hora de la veritat no hi ha contingut pressupostari que
justifiqui aquesta manca de suport i em sorprèn perquè vostè a
la compareixença va dir o va manifestar que estava molt
satisfeta de veure que l’augment del pressupost de la
Conselleria de Serveis Socials anava per bon camí. 

Per tant, li deman coherència i que es tradueixi aquest
sentiment d’estar contenta i estar satisfeta amb l’augment del
pressupost, que es tradueixi en quelcom concret i no ha estat
així.

Per tant..., a veure ... perquè m’havia fet... quant a la
dependència ja ho he dit, puja al pressupost. El Pla de
prestacions bàsiques, pensam que és un pressupost que està
dotat tot i que quan el PP governava en aquesta comunitat a
l’anterior legislatura la dotació estatal al Pla de prestacions
bàsiques va baixar un 65% i aquí la consellera, l’exconsellera
Sra. Sandra Fernández no va dir absolutament res, es va
acceptar aquesta retallada com si fos el més normal i ara ve i
presenta una proposta, una esmena de 2 milions. Nosaltres
consideram que és veritat que és pot millorar, que pot
augmentar, però que està ben dotada.

I una... una consideració, els 4 milions i mig d’esmenes de
pressuposts, de les esmenes parcials que vostè presenta en
relació amb el PPB i amb la renda mínima i amb la renda social
garantida, les baixes vénen del capítol d’IB3 i nosaltres
consideram que aquesta manca de suport a la televisió i a la
ràdio públiques és una errada per part seva perquè no sols
significa un servei públic que té la seva demanda, sinó que
significa que tallar -tallar- les cames a la innovació tecnològica,
a la renovació d’equips i de materials i també a la creació de
riquesa tecnològica i audiovisual d’aquesta comunitat. Per tant,
consideram que és una demostració de la manca de suport que
té el Partit Popular quant a... aquest ens i nosaltres..., per la
nostra part té tot el suport la radiotelevisió pública de la
comunitat de les Illes Balears.

En relació amb les altres esmenes de Ciutadans, ja s’han
comentat aquí, n’hem pogut aprovar tres, transaccionades, i
crec que és un bon balanç tot i que Ciutadans ha compartit amb
el Partit Popular almanco una esmena en relació amb el centre
Joan Crespí i el mateix argumentari que li han fet arribar... que
li vàrem fer arribar a la comissió, idò ara el mantenim.

I quant a la Sra. Huertas, dir-li que aquesta..., que no hi és,
però que aquesta proposta que fa d’esmena per a menors i
famílies incideix en aquesta curolla que ella té personal d
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qüestionar un servei de menors i família i de pensar que no
s’està gestionant bé. 

Per tant, Sra. Consellera, nosaltres estam satisfets amb
aquest pressupost presentat. És veritat que es pot millorar i
esperem que a la pròxima legislatura pugui continuar la feina
d’anar millorant i augmentant els recursos que van destinats a
les persones més vulnerables de la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies..., gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de rèplica,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sandra
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente, si me lo permite intervendré
desde aquí y así también puedo controlar el tiempo.

Yo he intentado hacer un planteamiento constructivo a
través de las enmiendas, he explicado las enmiendas a la
totalidad, no son dos enmiendas a la totalidad porque toque,
como planteaba el Sr. Castells, y además decirle que usted en
el presupuesto..., cuando debatíamos el presupuesto de 2017
me hizo una reflexión en este sentido y la verdad es que tomé
nota y es verdad que hay cosas que a veces se hacen por
inercia, porque toca, pero creo que desde ese momento... el año
pasado, por ejemplo, nosotros al final retiramos nuestra
enmienda a la totalidad porque la consellera nos dio una serie
de explicaciones que nos convencieron, pero creemos que este
año, además siendo el último año de legislatura, hay dos
cuestiones que yo he dicho que queríamos hacer una crítica y
evidentemente es una crítica política porque -también usted
creo que lo ha comentado alguna vez- los presupuestos
tampoco dan para mucho margen para hacer...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...hemos considerado que precisamente en esos dos ámbitos
nosotros no estamos de acuerdo, al igual que sí podemos estar
de acuerdo con el resto del presupuesto de la gestión que se
está haciendo de la conselleria y por eso hemos querido hacer
estas enmiendas a la totalidad.

Y las enmiendas parciales, ¿qué quiere que le diga?, creo
que son... y también por lo que han comentado otros
portavoces, creo que son enmiendas constructivas, se pueden
transaccionar, no se pueden transaccionar, las votaran o no,
pero creemos que son enmiendas que en cualquier caso
mejoran y que algunas de ellas sí que las llevamos presentando
prácticamente desde el inicio de legislatura porque seguimos
pensando exactamente lo mismo como que, por ejemplo, la
renda social garantizada estará mejor gestionada por parte de
los consejos insulares que no por parte del Govern, como he
intentado explicar.

También decirle a la Sra. Vilaret que nosotros hemos
presentado una enmienda al articulado para modificar la Ley de
renta social garantizada precisamente para que la puedan
gestionar, que si ese es el problema pueden aprobar las dos
enmiendas perfectamente.

Pero miren, voy a hacerles una reflexión porque yo tengo
muy claro cuál es mi papel, que en este caso es el de portavoz
de Servicios Sociales del grupo mayoritario de la oposición, y
ustedes no hacen más que criticar la gestión, mi gestión como
consellera en su momento y yo les voy a hacer una reflexión.
Y una de ellas es si ustedes saben cuántas residencias, por
ejemplo, ya que la consellera me achacaba a mí esto también
decirle que he sido dos años consellera, con lo cual tampoco
hubiese tenido mucho margen, pero en cualquier caso el
Partido Popular cuántas residencias hubiésemos podido
construir si ustedes por ejemplo hubiesen dejado pagados los
convenios de dependencia y de discapacidad del año 2010, que
ya no digo tener dinero para pagar en el 2011, del 2010. Por
una parte hubiesen sido 15 millones y por otra parte 20
millones. 

Si ustedes en lugar de pagar cuando tocaba no hubiesen
como hicieron... atrasar las ayudas a la dependencia, no
hubiésemos tenido que pagar 24 millones de euros en atrasos
y eso hace un total de 59 millones de euros. ¿Saben cuántas
residencias?, pues así a ojo podríamos haber construido siete,
siete residencias, pero ¿qué tuvimos que hacer?, pagar, pagar
toda la deuda que ustedes nos dejaron.

Y usted hablaba, la Sra. Obrador, que per cierto, Sra.
Obrador, ya echaba de menos sus intervenciones tan
vehementes, la Sra. Obrador hablaba de cuando venían aquí las
entidades. Aquí las entidades de discapacidad vinieron por la
deuda que les dejaron ustedes en todas las instituciones...

(Alguns aplaudiments)

...20 millones de euros, 20 millones de euros solamente por
parte del Govern, y esto lo viví yo en primera persona en el
ayuntamiento, que aquí el Sr. Alcover, que da unas lecciones
magníficas sobre cómo gestionar los presupuestos, tendría que
tener un poquito más de humildad de ver cómo dejó el
ayuntamiento, que no podíamos pagar absolutamente nada, no
podíamos pagar ni las nóminas. Esa fue la realidad de su
gestión la pasada legislatura.

(Més aplaudiments)

¿Pero qué es lo que hicimos?, pagar.

Después, en dependencia, ¿qué es lo que hicimos?, ajustar
el precio plaza para poder financiar correctamente a los
ayuntamientos y a los consejos sus plazas. ¿Qué tuvimos que
hacer?, abrir residencias como la de San Antonio y la totalidad
de Can Raspalls porque ustedes habían sido incapaces de
abrirlas. Tuvimos que asumir las residencias de Ibiza porque
ustedes dejaron un consorcio en Ibiza totalmente quebrado con
4 millones de euros de deuda. ¿Qué hicimos?, conveniamos las
plazas disponibles primero de los consejos y de los
ayuntamientos, ¿o también nos van a negar que hicimos esos
convenios?, porque esos convenios están firmados, estaban
totalmente dotados. Pusimos en marcha nuevos servicios, como
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el servicio de ayuda a domicilio de alta intensidad, y los datos
están ahí.

¿Pero saben lo que pasa?, que a ustedes les da
absolutamente igual. Ahora les podría decir que es un dato
perfectamente comprobable que, ustedes que dicen que
recortamos tanto, la realidad es que el presupuesto de servicios
sociales desde al año 2011 hasta el año 2015 aumentó un 56%.
Esa era una apuesta del Partido Popular aunque ustedes quieran
vender otra cosa, que recortábamos, un 56%.

(Alguns aplaudiments)

Y les voy a dar otro dato. La Sra. Vilaret decía que
consideraba un esfuerzo considerable que el presupuesto de la
conselleria hubiese aumentado un 10% este año, que es más o
menos lo que aumenta el presupuesto global del Govern; pues
voy a decirles que en el año 2015 el presupuesto de la
Conselleria de Servicios Sociales aumentó un 17,58%, 20
millones de euros, mientras que el presupuesto del Govern en
global aumentaba sólo un 4,14%. ¿Ustedes qué dirían?, ¿un
esfuerzo considerable?

(Més aplaudiments)

¿Qué hicieron?, votaron en contra de ese presupuesto con
enmienda a la totalidad incluida, y sin embargo, siguiendo esa
coherencia, ¿qué hicieron cuando en el año 2010, que ya
estábamos en plena crisis económica, mucha gente pasándolo
mal, el presupuesto de la Conselleria de Servicios Sociales,
gobernada por ustedes, en este caso con la Sra. Santiago,
bajaba un 3%? Votaron a favor de ese presupuesto.

Muchas gracias.

(Més aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears...

(Continuen els aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Marta Maicas. Silenci, per favor.

Silenci, per favor.

Sra. Maicas...

(Se senten unes veus de fons inintel·ligibles)

Silenci! Silenci... Silenci.

Sra. Maicas, té la paraula.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Intervendré des del meu escó. 

Sí, la veritat és que tots hem quedat impactats amb les
paraules de la Sra. Fernández; tal i com ha comentat semblava

que, bé, haguessin acabat amb la pobresa en aquesta
autonomia, però bé, continuem.

Efectivament hem presentat una esmena que sembla ser que
no serà aprovada. Jo simplement comentaré que esper que en
el proper informe sobre avaluació de serveis socials es constati
que la capacitat de prevenció i anticipació per donar resposta a
la demanda de serveis socials sigui major que la que s’ha donat
fins ara, simplement.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Maicas, accepta o no la transacció que li ha fet la
senyora...? No l’hem entesa.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No, no l’acceptarem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Doncs torn..., el Grup Parlamentari Mixt no
intervendrà.

Per tant passam al torn de contrarèpliques, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina
Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies. No m’agraden els Pink Pants, i després només vull
aclarir una cosa a la lletrada...

(Remor de veus)

Li he de dir que a l’esmena, que sembla que, si ningú no
s’hi oposa, anirà endavant, li he escrit la paraula “baixa”, però
com que és d’afectació no ha d’existir aquesta paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. No vol intervenir?

Torn del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula
el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Torn del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Veig que la Sra. Fernández
tira d’argumentari del PP igual que ho va fer l’anterior
legislatura, i ara que estam en època nadalenca o prenadalenca
li diré una cosa, Sra. Fernández: fum, fum, fum.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs donam aquests deu minutets que hem dit abans de
recés. Hem dit que votaríem a les quatre menys deu. Anam un
poquet avançats en el temps, per tant..., hem dit que esperaríem
que arribassin tots els diputats i les diputades, per tant esperam
un momentet, d’acord?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyores diputades, senyors diputats, ocupin els seus
escons que recomençam. Passam a les votacions. 

Passam a la votació del debat número 5 de totalitat i
globalitat..., agrupació de la secció 14...

(Conversa inaudible)

Sra. Tur, té vostè la paraula.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, tot i que no l’he demanada, però li
agraesc que me la doni.

En qualsevol cas, sí que m’agradaria, si hi ha unanimitat per
part de totes les diputades i tots els diputats, que en aquest cas
es faci una aplicació amb sentit comú del Reglament d’aquesta
cambra i se’m permeti sortir les vegades que siguin necessàries
per poder alletar el meu fill, cosa que crec que és prou raonable
i prou comprensible.

Esper la comprensió i l’acceptació de tots els membres.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Estau totes les diputades o els portaveus
dels grups parlamentaris?

Sra. Prohens, té la paraula. 

Silenci, per favor. Silenci!

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Només perquè quedi en acta
nosaltres entenem perfectament la seva situació i entenem que
s’ha de poder aplicar, com diu vostè, el sentit comú al
Reglament. Es podria aplicar moltes altres vegades també el
sentit comú en el Reglament, però també li vull dir que vostè
no és la primera que es troba en aquesta situació, que de fet en
aquest grup parlamentari, i jo mateixa vaig ser mare la passada
legislatura i vaig haver de fer aquestes votacions, i mai no vaig

demanar que se m’adaptàs el Reglament. Així i tot ens
solidaritzam amb vostè i no ens oposarem a aquesta mesura.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Silenci, per favor.

Passam a la votació del debat número 5 de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques amb les seccions i entitats afins.

(Continua la remor de veus)

En primer lloc votarem l’esmena 13755/18 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

13927. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

13955. Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

13856. Votam.

18 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

13957. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

13958. Votam.

17 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

13959. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

13960. Votam.

18 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

13961. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14256. Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 4 abstencions.

14257. Votam.
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18 vots a favor; 33 en contra i 4 abstencions.

14258. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14259. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14260. Votam.

53 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció.

14261. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14262. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14263. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14264. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

14265. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14266. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

14267. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14268. Votam.

19 vots a favor; 30 en contra i 5 abstencions.

14269. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14270. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14271. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14272. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14273. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14274. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena 14376/18, del Grup Parlamentari Mixt,
de la Sra. Consuelo Huertas. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

A continuació, votació de les esmenes del Grup Parlamentar
Mixt, Ciutadans.

14421. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14422. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14425. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

La 14426 ha estat retirada. Per tant, 14478. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14479. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14480. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Doncs passam al debat número 6, votació del debat número
6 de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca amb les seccions i
entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Tretze mil set-cents...

Em sap greu, però estic sec, ara.

(Algunes rialles)

13744. Votam.

Necessit un poc d’aigua...

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

13745. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

13746. Votam.
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23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

13747. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13749. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

13754. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

13756. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

13757. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13761. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13763. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13764. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13765. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13766. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13767. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

13768. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13771. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i cap abstencions.

13778. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

13789. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

13928. Votam.

21 a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

13929. Votam.

20 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

13930. Votam.

20 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

13931. Votam.

20 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

13932. Votam.

20 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

13933. Votam.

20 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14140. Votam.

23 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14141. Votam.

24 a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14142. Votam.

24 a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14143. Votam.

21 a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14144. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14145. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14146. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14147. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14148. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.
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14149. Votam.

22 a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14150. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14151. Votam.

23 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14152. Votam.

19 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14153. Votam.

20 a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14154. Votam.

21 a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14155. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14156. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14157. Votam.

21 a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14158. Votam.

21 a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14159. Votam.

23 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14160. Votam.

23 a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

14161. Votam.

23 a favor; 30 en contra i 1 abstenció.

14162. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14163. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14164. Votam.

23 a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14165. Votam.

23 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14166. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14167. Votam.

19 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14168. Votam.

23 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14169. Votam.

22 a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14170. Votam.

22 a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14171. Votam.

20 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14172. Votam.

24 a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14173. Votam.

22 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14174. Votam.

21 a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14175. Votam.

23 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14177. Votam.

23 a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14178. Votam.

19 a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

14179. Votam.

18 a favor; 33 en contra i 4 abstencions.

14180. Votam.

19 a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

14227. Votam.

18 a favor; 33 en contra i 4 abstencions.
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14228. Votam.

18 a favor; 33 en contra i 4 abstencions.

14229. Votam.

19 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14230. Votam.

22 a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14231. Votam.

20 a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

14288. Votam.

12 vots a favor; 41 en contra i 2 abstencions.

14289. Votam.

10 vots a favor; 43 en contra i 2 abstencions.

14290. Votam.

12 vots a favor; 41 en contra i 2 abstencions.

14311 transaccionada. Votam.

55 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

14441. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

14442. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció. 

14443. Votam. 

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14444. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14445. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14446. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14447. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14448. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14449. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14450. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14451. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14452. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14453. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14454. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14455. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14456. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14457. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14458. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14459. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14475. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Salvador Aguilera. 

14515. Votam.

4 vots a favor; 33 en contra i 18 abstencions.

14516. Votam.
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4 vots a favor; 31 en contra i 20 abstencions.

14517. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 22 abstencions.

14518. Votam. 

5 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

14519. Votam.

5 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

14520. Votam.

7 vots a favor, 30 en contra i 18 abstencions.

14521. Votam.

5 vots a favor; 32 en contra i 18 abstencions.

14522. Votam.

7 vots a favor; 29 en contra i 18 abstencions.

14523. Votam.

5 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

14524. Votam.

7 vots a favor; 30 en contra i 18 abstencions.

14525. Votam.

2 vots a favor; 31 en contra i 22 abstencions.

14526. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 22 abstencions.

14527. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 22 abstencions.

14528. Votam.

5 vots a favor; 29 en contra i 20 abstencions.

14529. Votam.

5 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

14530. Votam. 

5 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

14531. Votam. 

3 vots a favor; 30 en contra i 21 abstencions.

Passam a la votació del debat número 7, de totalitat i
globalitat. Agrupació de la secció 17, Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació amb les seccions i entitats afins. En
primer lloc, votam les del Grup Parlamentari Popular. 

13934. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Fernández, té la paraula. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Es para decir que hemos aceptado la transacción a la
enmienda 14125 y como nuestra enmienda 14126 va vinculada
a la 4125 retiraríamos la enmienda 4126. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, no sé que (...), yo es que no he comido.

(Algunes rialles)

El resto de mi grupo sí, pero yo no.

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Doncs, passam a la votació. 

13934. Votam. 

18 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

14036. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

14110. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

14111. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

14112. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

14113. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14114. Votam.
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18 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

14115. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14116. Votam.

18 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.

14117. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

14118. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

14119. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

14121. Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 4 abstencions.

14122. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14123. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14124. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

La 14125 ha estat transaccionada; per tant passam a la
votació. Votam.

54 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

La 14126, l’abans esmentada per la Sra. Sandra Fernández,
ha estat retirada.

Per tant passam a la votació de la 14127. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14191. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

A continuació votam l’esmena 14328/18, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

9 vots a favor; 43 en contra i 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de la
Sra. Consuelo Huertas.

14373. Votam.

3 vots a favor; 50 en contra i 2 abstencions.

14380. Votam.

3 vots a favor; 32 en contra i 20 abstencions.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

14431. Votam.

6 vots a favor; 19 en contra i cap abstenció.

14432. Votam.

5 vots a favor; 31 en contra i 19 abstencions.

14433. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14434. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14436. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14437. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

14438. Votam.

6 vots a favor; 31 en contra i 18 abstencions.

Doncs donam per acabada la votació d’aquests tres blocs.

Tornam al debat.
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