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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam, reprenem el debat
del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de
pressuposts generals  de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020.

En aquesta ocasió farem l’agrupació de la secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports amb les seccions i
entitats afins. Debat 8, de totalitat i globalitat.

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular. Secció 17, Conselleria d’Afers
Socials i Esports, esmena RGE núm. 9830. E17, Institut
Balear de la Joventut, esmena RGE núm 9831. F01, Fundació
per a l’Esport Balears, esmena RGE núm. 9832. F03, Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel, esmena RGE núm. 9833. F15,
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència, esmena RGE
núm. 9834. C04, Consorci Velòdrom Illes Balears, esmena
RGE núm. 9835. C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris
i Assistencials IB, esmena RGE núm. 9836.

Grup Parlamentari VOX-Actua Balears. Secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports, esmena RGE núm.
9411. E17, Institut Balear de la Joventut, esmena RGE núm.
9429. F01, Fundació per a l’Esport Balears, esmena RGE núm.
9438. F03, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, esmena
RGE núm. 9440. F15, Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència, esmena RGE núm. 9444. C04, Consorci
Velòdrom Illes Balears, esmena RGE núm. 9451. C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials IB,
esmena RGE núm. 9455.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 17, Conselleria d’Afers
Socials i Esports. Al programa 313B, Atenció a la
discapacitat, esmena RGE núm. 10001. Al programa 313C,
Mesures judicials i prevenció del delicte, esmena RGE núm.
10055. Al programa 313D, Atenció a la dependència, esmenes
RGE núm. 10060, 10057, 10028 i 10000. Al programa 313E,
Serveis socials, esmenes RGE núm. 9998, 10031 i 10059. Al
programa 313F, Protecció i defensa dels drets dels menors,
esmena RGE núm. 10027. Al programa 313G, Familia i
unitats de convivència, esmenes RGE núm. 9999 i 10030. Al
programa 313I, Planificació, ordenació i formació socials,
esmena RGE núm. 10032. Al programa 461A, Promoció i
foment de l’esport, esmenes RGE núm. 10024, 9984, 10029,
10021, 10023 , 10064 i 10022. E17, Institut Balear de la
Joventut, esmenes RGE núm. 10079 i 10105. F01, Fundació
per a l’Esport Balear, esmena RGE núm. 10095 . F15,
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència, esmena RGE
núm. 10118. C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials IB, esmenes RGE núm. 10050, 10054, 10056,
10058, 10077 i 10078.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 17, Conselleria
d’Afers Socials i Esports. Al programa 232A, Cooperació
internacional, esmenes RGE núm. 9619, 9541 i 9620 . Al

programa 313D, Atenció a la dependència, esmenes RGE núm.
9547, 9539 i 9546. Al programa 313E, Serveis socials,
esmena RGE núm. 9559. Al programa 313I, Planificació,
ordenació i formació socials, esmena RGE núm. 9612. Al
programa 323A, Protecció i foment de la integració i de la
participació social de la joventut, esmenes RGE núm. 9534,
9607, 9608, 9561 i 9533 . Al programa 461A, Promoció i
foment de l’esport, esmenes RGE núm. 9545, 9611, 9609,
9540, 9610, 9616, 9617, 9614, 9542 i 9615.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Al programa 313G,
Familia i  unitats de convivència, esmenes RGE núm. 9401,
9467 i 9474. Al programa 314A, Pensions i prestacions
econòmiques, esmena RGE núm. 9465.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 17, Conselleria d’Afers Socials i Esports. Al programa
313D, Atenció a la dependència, esmenes RGE núm. 9676 i
9677.

Aquestes són les esmenes. Abans de començar la defensa
conjunta de totes les esmenes, demanaria als diferents grups
parlamentaris si hi ha substitucions, per favor.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Patricia Font substitueix Pep Castells.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, bon dia, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Joan Mascaró substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs a Maria Antònia Truyols.

LA SRA. PONS I SALOM:

Lina Pons substitueix Pep Melià.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Toni Costa.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bon dia, Cristina Mayor substitueix Antonia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Començam llavors. Començam la
defensa conjunta de les esmenes, per la qual cosa comptaran
tots amb un temps màxim de deu minuts. En primer lloc té la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909830
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909831
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909832
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909833
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909834
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909834
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909835
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909836
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909411
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909411
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909429
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909429
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909438
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909438
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909440
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909444
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909451
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909455
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910001
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910055
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910055
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910060
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910057
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910028
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910000
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909998
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910031
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2019010059
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910027
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909999
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910030
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910032
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910024
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909984
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910029
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910021
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910023
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910064
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910022
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910079
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910105
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910095
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910118
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910118
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910050
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910054
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910056
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910058
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910077
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910078
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909619
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909541
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909620
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909547
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909539
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909546
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909559
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909612
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909534
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909607
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909608
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909561
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909533
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909545
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909611
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909609
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909540
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909610
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909616
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909617
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909614
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909542
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909615
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909401
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909467
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909474
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909465
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909676
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909677


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 4 / 12 de desembre de 2019 551

paraula la representant del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Marga Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia a tots, presidenta. Nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, el primer que volem dir és que de
l’esmena a la totalitat farem el debat en el ple, no el farem
aquí. Passaré a parlar del debat de globalitat i de les esmenes
que el nostre grup parlamentari ha presentat. Primer de tot,
vull dir que essent un pressupost que augmenta en 2 milions
d’euros respecte de l’any passat, no és un bon pressupost
d’afers socials, no és el pressupost que necessita aquesta
comunitat autònoma ni posarà solucions als grans problemes
que tenim en aquesta comunitat autònoma quant a serveis
socials. 

I m’explic. La nostra comunitat autònoma és la tercera en
risc d’exclusió social a tot Espanya, i amb aquest pressupost
no millorarem aquest lloc. La nostra comunitat autònoma, mes
rere més, augmenta la llista de persones que esperen una
valoració de dependència, i amb aquest pressupost no ho
millorarem. Tenim unes instal·lacions, com Es Fusteret i com
Es Pinaret, que són deficitàries i, a més, malauradament,
lideren a tota Espanya, segons un informe del Defensor del
Pueblo, lideren uns dels centres de menors que tenen més
fugues, més no retorns i són els més conflictius d’Espanya, i
amb aquest pressupost no ho millorarem. 

Un pressupost que tampoc no milloraran totes aquelles
instal·lacions i infraestructures que són necessàries en
aquesta comunitat autònoma, tant a Mallorca com a Menorca,
com a Eivissa, i em referesc a una manca que tenim tant de
centres de dia com de geriàtrics i residències. Per tant, aquest
pressupost que a priori semblaria que són bons perquè
augmenten, no són bons perquè no solucionaran els problemes
de les persones que més malament ho passen en aquesta
comunitat autònoma. 

Nosaltres hem presentat tota una bateria d’esmenes fetes
d’una manera responsable, enfocades sempre a ser unes
esmenes amb caràcter positiu, pensant que la gran majoria
poden ser aprovades pels altres grups parlamentaris, perquè
almanco la intenció ha estat una intenció de millora i gran part
de les quals han estat fruit de converses amb diferents sectors
i fruit també d’escoltar les necessitats de centres, per exemple
que expressaré, en diferents municipis de les Illes Balears.

Vull començar amb l’esmena 10001, la motivació
d’aquesta esmena és la creació d’un programa de respir. S’ha
parlat molt en aquesta comissió, i ho va dir la consellera, que
era necessari el programa de respir per a familiars de persones
que tenen una dependència o persones que tenen discapacitat,
i nosaltres pensam que és important aquesta dotació amb
250.000 euros. Una de les baixes que nosaltres fem per dotar
aquesta partida de 250.000 euros és en 100.000 de postals,
perquè ens va cridar molt l’atenció que teníem una partida
pressupostària de 180.000 euros en postals i l’augmentam
100.000 euros. És a dir, ara pagarem 300.000 euros en postals
a la Conselleria d’Afers Socials, i no ho entenem.

Una altra esmena és la 10055 la motivació de la qual és
l’elaboració i posada en marxa de programes a la Fundació
Estel. Aquesta fundació Estel és la que gestiona els centres
d’Es Pinaret i Es Fusteret i nosaltres creiem que amb
l’augment que es fa en el pressupost de 180.000 euros és
totalment deficient; per això, nosaltres proposam augmentar
aquesta partida en 200.000 euros més.

Una altra esmena és la dotació a la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència per gestionar els centres de dia, ho
hem augmentat perquè hem vist que la dependència baixa en 1
milió d’euros, i ho vull repetir, la partida de dependència baixa
en 1 milió d’euros, i nosaltres l’hem augmentada en 1 milió.

L’esmena 10057 és per mantenir la dotació de
dependència als ajuntaments, perquè enguany baixa, respecte
de l’any passat, en 769.000 euros, i no entenem per què baixen
aquesta partida de dependència als ajuntaments, i proposam
augmentar-la en 800.000 euros.

Tenim una altra esmena, que la d’afectació, amb un
conveni, per dotar amb 400.000 euros un conveni amb el
Consell d’Eivissa per ajuda a persones dependents. Una
esmena, també d’afectació, per dotar de més places de
dependència el geriàtric de Ferreries, amb 200.000 euros. 

Una esmena de substitució, perquè el que nosaltres volem,
i ho hem dit sempre en aquesta cambra i ja ho havia defensat
la passada legislatura la diputada Sandra Fernández, és que la
renda social garantida, que ara gestiona el Govern de la
comunitat autònoma i gestiona la Conselleria d’Afers Socials,
sigui gestionada des dels consells insulars, i el que feim és
traspassar tota la partida de 19 milions d’euros als consells
insulars, perquè aquesta renda social garantida la gestionin els
consells, que són les institucions més properes per després
traspassar als ajuntaments.

Una altra esmena és la 10031, que és un conveni amb el
Consell d’Eivissa per a menors no acompanyats, els MENA,
que tants de problemes han tengut ara aquest darrer anys, amb
100.000 euros.

Una altra esmena és la 10059; és una ampliació de la renda
mínima d’inserció perquè vagi directament al Consell Insular
de Mallorca, i m’explic. L’hem augmentada en 2.288.000
euros perquè la partida per aquest concepte de l’IMAS que té
Mallorca és de 5 milions 640. Per tant la partida que s’ha
pressupostat és totalment insuficient per arribar-hi. Ja sé que
la consellera va dir que la seva idea era que a mesura que anava
pujant la renda social garantida era baixar la renda mínima
d’inserció, i nosaltres no creim en aquest model.

L’esmena 10027 és una motivació  del conveni amb el
Consell Insular d’Eivissa per a la lluita contra el maltractament
infantil; és una partida petita que crec que és perfectament
assumible perquè és d’afectació de 15.000 euros.

Hi ha una esmena, que sembla ser que se’ns acceptarà, que
és una esmena d’afectació per a la implementació de la Llei de
família; creim que està molt bé fer lleis, però creim que s’han

 



552 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 4 / 12 de desembre de 2019

de dotar de recursos, per tant volíem dotar aquesta partida de
200.000 euros, que sembla ser que s’acceptarà i ho agraesc
profundament.

L’esmena 10030 és un conveni amb el Consell d’Eivissa
per a ajudes a la família de dependència, i altres que podria dir
més endavant.

Hi ha una sèrie d’esmenes que hem presentat quant a
infraestructures, i són esmenes que tenen a veure amb posar
partides econòmiques per fer centres de dia, residències i
geriàtrics. Una d’elles és la construcció del centre de dia i la
residència de Sant Josep, a Eivissa; proposam un plurianual d’1
milió d’euros. Una altra esmena, que la motivació són les
obres de la segona planta del geriàtric de Sant Lluís, de què
tant s’ha parlat en aquesta comissió, i és una dotació de
500.000 euros. Una altra infraestructura que consideram que
s’ha de dotar és un centre de dia a Alaró; hem de dir que Alaró
és un municipi que té més població que molts d’altres
municipis que ja tenen centres de dia, i aquesta és una
reivindicació  històrica d’aquest municipi i creim que és
necessari aportar 200.000 euros, posat que ja tenim el solar.
Una altra és la construcció del geriàtric d’Es Migjorn Gran; és
una partida de 163.000 euros, i vull aclarir que aquesta partida
és així perquè vaig consultar ahir horabaixa perquè
m’interessava molt que s’aprovàs aquesta esmena, i és que
aquest import és exactament l’import de la valoració de la
redacció del projecte d’aquest geriàtric, que ja està redactat,
i aquest és exactament l’import que hi ha sobre aquest
geriàtric. L’altra és la dotació del geriàtric d’Es Castell, amb
un import de 3 milions d’euros. I l’altra és la dotació del
centre de dia de Verge del Toro de Maó amb un import de
800.000.

I he deixat per al final, però no perquè sigui manco
important, les esmenes que presentam quant a esports. A
esports presentam una sèrie d’esmenes perquè també creim
que és un mal pressupost d’esports, i hem presentat una sèrie
d’esmenes com per exemple un conveni amb el Consell
d’Eivissa per a l’ajuda a l’esport de 30.000 euros; millorar el
finançament de la promoció de l’esport a l’edat escolar, que
és competència dels consells insulars, amb una dotació de
110.000 euros, que serien 50.000 per a Mallorca, 25.000 per
a Eivissa, 25.000 per a Menorca i 10.000 per a Formentera.
Una altra és la dotació del foment de l’esport autòcton; creim
que és necessari dotar per promocionar el trot i el tir de fona
amb 100.000 euros. Una altra és la dotació d’una partida per
a la construcció d’un institut de l’educació secundària en el
centre de tecnificació esportiva Prínceps d’Espanya, que tant
ha dit la presidenta Francina Armengol que es faria, i una
vegada més veim que no està pressupostat; són 400.000 euros. 

I ja acab, Sra. Presidenta. Una altra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... de les esmenes que presentam d’esports és el pla de millora
d’instal·lacions esportives, que és la substitució de la gespa
dels camps municipals dels ajuntaments de les Illes Balears,
valorada en un plurianual d’1 milió d’euros.

Aquestes serien, grosso modo, la gran majoria de les
esmenes que hem presentat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. És el torn ara, per defensar les
seves esmenes, del representant del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bon dia a tothom. Faré una
intervenció de valoracions sobre el que es presenta avui aquí,
que és el centre..., la secció 17 de la conselleria, una
conselleria molt diversa, però..., quant a política social dins
els àmbits que gestiona, però que entenem que són polítiques
públiques socials totes, i sobretot que afecten uns col·lectius
més desfavorits, tant siguin residents aquí com a l’exterior. I
en aquest sentit presentam una sèrie d’iniciatives i hem
descartat una esmena a la totalitat, perquè entenem que una
esmena a la totalitat a una oportunitat com ja hem traslladat a
diferents comissions de diferents seccions el que fa és no
promoure un debat molt més enriquidor. Entenem que per això
tenim les seccions, per això tenim els centres de cost i per
això tenim els programes als quals feim les esmenes.

Sí és cert que no estam d’acord, i ho hem manifestat, amb
diferents actuacions del Govern de les Illes Balears quant a...,
i així ho va manifestar en el seus acords de Bellver i ho està
traslladant amb les proposicions no de llei que s’aproven als
grups que li donen suport, que és el tema de créixer en
estructura orgànica o l’augment de personal eventual
d’assessors o d’alta direcció, i nosaltres hem fet esmenes en
aquest sentit. Entenem que això és esmenable també i que per
tant les nostres actuacions quant a les esmenes van a addició
o afectació a altres partides que consideram que són les més
essencials per dur a terme les polítiques socials d’un govern
que aposti pel progrés, que aposti per la igualtat
d’oportunitats, per lluitar contra la pobresa, i aquestes són les
d’inversió, especialment, i  les ajudes a les famílies i els
serveis públics.

Entenem que aquesta línia no es contempla en segons
quines partides, però en una conselleria tan sensible i tan
important com és la Conselleria d’Afers Socials, per allò que
implica, entenem que les esmenes han d’anar a aquestes
aportacions que ara diré.

No hem minvat ni hem demanat esmenes a serveis socials,
dependència o discapacitat, tot al contrari, hem destinar
partides per augmentar-les o hem inclòs mesures d’afectació
que entenem que han de ser prioritàries. Especialment hem fet
minvar el capítol 1 de personal eventual i el capítol 2 de
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despesa corrent; es veurà a les esmenes que als grups
parlamentaris hem traslladat, per destinar-les a capítol 6 i a
capítol 7, especialment d’inversió, i sobretot transferències a
les famílies i entitats que complementen una tasca que hauria
de ser assolida pel Govern, però que amb eficàcia i eficiència
l’estan fent les persones, les entitats, i les institucions més
properes com són els ajuntaments.

La nostra línia d’actuació ha anat evidentment per afavorir
i garantir l’autonomia personal, l’eliminació de la pobresa, la
inclusió social, la reducció de les llistes d’espera tant a
discapacitat com a dependència, i així ho farem també a la
secció número 8, corresponent a salut; i, sobretot, la millora
de la gestió de l’avaluació i la valoració del grau de
dependència i de discapacitat, que entenem que és prioritària.

També la nostra línia d’actuació en l’àmbit de la infància,
la joventut i l’esport va adreçada a millorar la participació i la
convivència, els valors saludables i solidaris, la integració dels
migrants a tots els àmbits de la política de convivència
d’aquesta comunitat autònoma.

Donarem suport a esmenes d’altres grups que vagin
adreçades a aquestes línies de prioritzar i, sobretot, de donar
una sostenibilitat als programes que prioritzin les persones i
reduir aquestes llistes d’espera i aquesta pobresa, la d’aquí i la
de fora. Per això ens oposam radicalment a l’eliminació de la
Direcció General de Cooperació, com altres grups han
plantejat, i que tenien una oportunitat, tal volta, de reconduir
l’acció exterior d’una política pública del Govern.

Anant als programes un per un i a les... El 232A, destinat
a cooperació, entenem que s’ha de reforçar i s’ha de prioritzar
l’ajuda humanitària i la resposta d’emergència que es pugui
donar arreu dels països del sud. Per això entenem que s’ha de
reforçar el conveni amb l’AECID, amb l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional de Desenvolupament i per a aquesta
iniciativa hem reforçat la partida pressupostària en aquesta
actuació concreta.

Quant a dependència, la major dotació  i la prioritat ha
d’anar cap a l’avaluació i l’ajuda, com he dit abans, per tant,
hem fet esmenes en aquest sentit, la 9547, la 9538, de línia
específica d’ajudes a famílies d’assistència personal, de
l’assistent personal, ja la vàrem plantejar nosaltres en el debat
tant d’investidura, com a la compareixença de la consellera.
Per tant, entenem que si s’ha acceptat o s’ha plantejat a través
d’una afectació d’una altra partida pressupostària i entenem
que si la figura és de concertació, amb la 9539 estaríem
d’acord i l’acceptaríem, perquè si és un concert com a via
administrativa de tramitar-ho, estaríem totalment d’acord i
agraïm el suport amb la transacció que ens han fet.

Hem demanat a la 9546, dins aquesta línia de dependència,
una línia d’ajuda d’adaptació al domicili. És molt important
que es doni suport, no tan sols econòmic, sinó també que es
faciliti una línia específica per adaptar el domicili  per a
l’autonomia personal i l’accessibilitat de les persones
dependents i amb discapacitat.

Una major dotació de la renta mínima d’inserció social,
també l’hem demanada amb l’esmena 9559.

A la 9612 hem demanat millores a l’accessibilitat i
instal·lacions esportives, l’afectació. Entenem que a tots els
àmbits de la vida la inclusió  social ha de ser també la
participació, l’oci i l’esport de tots els col·lectius, per tant,
sabem que hi ha instal·lacions públiques i privades que no
reben una subvenció i que necessiten garantir l’accessibilitat
per a la pràctica de l’activitat esportiva, l’oci i el lleure.

Entenem que les associacions, la 9534, ho he estat
comentant, el que correspon a l’esmena (...) d’afecció ,
nosaltres la rebutjaríem si no s’entén el que nosaltres vàrem
plantejar i és que la transacció que se’ns fa és d’afectació;
nosaltres entenem que és una partida reduïda, per tant, ha de
ser una partida adreçada a millorar i augmentar aquesta línia
d’actuació i demanam que es doti.

Finalment a l’àmbit de l’esport el que fem és incidir molt
en l’accessibilitat, i una sèrie d’esmenes han anat per aquí, en
l’accessibilitat tant a les instal·lacions, als usos, al material,
però sobretot perquè les persones amb discapacitat o que
tenen reduïda la seva autonomia personal, puguin accedir...,
puguin practicar qualsevol tipus d’esport que la seva voluntat
i la seva motivació els digui. Per tant, entenem que la
diversificació de les actuacions de la Direcció General
d’Esports i de les entitats públiques que treballen en l’àmbit de
l’esport, o les iniciatives de les entitats esportives, clubs, etc.,
i associacions, puguin tenir aquesta ajuda per a la promoció
d’aquesta diversificació en l’activitat esportiva a les persones
amb discapacitat.

Lamentam que alguns grups parlamentaris i ens agradaria
donar suport algunes mesures que van adreçades per exemple
a l’ajuda a la natalitat, també en tema d’afavorir l’ajuda i
sobretot l’eliminació de les agressions a les dones i a l’entorn
familiar, però el que no aprovarem és que això vagi a costa
d’eliminar altres polítiques i altres programes que entenem
que no tendran suport. Per tant, ens crea a nosaltres una
contradicció  i no li donaríem suport a aquest tipus
d’iniciatives. I animam a aquests grups que treballen i que
aposten per mesures com per exemple el foment de la natalitat
i ajudes a les famílies perquè ho puguin dur a terme, o
l’eliminació i la lluita contra l’agressió que es produeix dins
les llars, dins la família, la facin des d’unes altres partides com
la despesa corrent, o l’augment del capítol 1 amb programes
actuals, no l’eliminació global d’alguns programes sense
entrar ni tan sols a la despesa pròpia de cada un dels
programes. Hi ha qualque esment (...) ideològica, jo crec que
és contradictori intentar eliminar la pobresa a segons quins
llocs o  controlar una migració i que sigui un dret i no una
obligació d’algunes persones i s’elimini la política de
cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària, que
precisament és una actuació estratègica i pública per donar
suport. Una altra cosa és com s’orienta i com es dissenyen
aquestes polítiques i quina seria la prioritat de les actuacions,
però això seria un tema de debat del mateix Consell de
Cooperació i del P la director de cooperació i ajuda
humanitària.
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Nosaltres amb aquesta línia, així ho vàrem fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Per això fem una esmena dient que allò que s’ha de
prioritzar sobretot són els projectes amb sostenibilitat, amb
autogestió, amb major impacte i especialment aquests
projectes d’ajuda humanitària  i  cooperació  al
desenvolupament que donin resposta immediata a una situació
d’emergència i l’entitat que més eficaç ho pot fer ara mateix
és l’Agència Espanyola de Cooperació  Internacional i
Desenvolupament.

Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Creo que el Sr. Gómez se ha
dedicado a hacerme oposición a mi en lugar del al Gobierno,
por todo lo que ha venido diciendo hasta ahora, y porque quien
ha propuesto eliminar la Dirección General de Cooperación
somos nosotros y creo que ha dedicado la mayor parte de su
discurso a hablar del tema. Bueno, ellos sabrán a quién le
tienen que hacer la oposición.

Nosotros el debate de la to talidad lo dejaremos para el
pleno, y me voy a limitar a explicar brevemente el destino que
proponemos nosotros de las diferentes enmiendas. Por una
parte, nosotros proponemos dotar con 2 millones de euros a
una política a favor de la natalidad. Hoy mismo cualquiera que
haya tenido la oportunidad de leer la prensa, se dará cuenta de
que Baleares está al borde del invierno demográfico, nuestra
situación aún así y todo es mejor que la de otras comunidades
autónomas que ya están en crecimiento negativo, o sea todavía
estamos a tiempo de intentar revertir este  problema; un
problema que heredarán las generaciones futuras; un problema
que de alguna manera hemos de solucionar porque si no este
estado del bienestar del que siempre nos llenamos la boca
hablando será insostenible, si no hay nacimientos, si no nacen
niños, no se puede soportar el estado del bienestar, y esto es
así. Entonces nosotros estamos plenamente convencidos de
que son necesarias políticas a favor de la natalidad. Es algo
que creo que es una verdad de Perogrullo que es difícil de
contestar y en esa linea nos manifestamos nosotros.

Por otra parte, nosotros queremos destinar casi 1 millón
de euros, 990.000 euros a aumentar la partida a las familias
numerosas y a las monoparentales. Otras grandes olvidadas
siempre en los presupuestos y en las políticas sociales, las
familias numerosas y las familias monoparentales. Nosotros
consideramos que es fundamental, aparte del fomento de la

natalidad el ayudar a las familias. Las familias, el otro día
tuvimos la oportunidad de leer una declaración de los
Derechos Humanos, vamos todos estuvimos muy contentos,
todos participamos y en esa declaración se dice que la familia
es el eje de la sociedad, lo digo porque algunos tal vez no
atendieron a los artículos que tuvimos oportunidad de leer el
otro día. Hay que tener una política de apoyo a las familias.

Por otra parte proponemos 1 millón de euros para ayudas
directas a mujeres maltratadas y víctimas de la violencia
intrafamiliar. Hemos tenido la oportunidad de comprobar que
del total del presupuesto de IB Dona, la parte que reciben
directamente las mujeres maltratadas o víctimas de violencia
es mínima. Nosotros consideramos que las ayudas deben ir
directamente a las personas que las necesitan. En eso creo que
nos diferenciamos, y lo hemos dicho muchas veces, de
quienes creen que hacer políticas contra la violencia contra la
mujer, es una mera cuestión de declaraciones o de minutos de
silencio, hay que actuar, hay que actuar directamente y hay que
actuar apoyándolas. Esa es nuestra política, la de los hechos.

Por otra parte, pensamos que se debe aumentar la partida
para las familias con dependientes, y además se tiene que
aumentar en una cuantía suficiente, porque aquí muchas veces
nos dedicamos a hacer grandes políticas de gestos, no, hemos
aumentado la partida y le ponemos 50.000 euros, le ponemos
30.000 euros, le ponemos 100.000 euros, y nos vamos todos
a casa con la conciencia muy tranquila. Es un drama y todos
los sabemos, el otro día hablábamos en este mismo
parlamento del tema de la eutanasia, y alrededor de este tema
nosotros hablamos de la importancia de conciliar el trabajo
con la vida familiar y con el volver a encargarnos de nuestras
personas mayores y de las personas dependientes, que muchas
veces caen en depresión por el abandono y por la
imposibilidad que tienen muchas veces las familias de
encargarse de sus seres queridos.

Nosotros pensamos que hay que hacer políticas en positivo
en esa dirección y evidentemente para hacer este tipo de
políticas el dinero es el que es y hay que sacarlo de algún
sitio, y lo sacamos de cosas que, por una parte, la política de
cooperación consideramos que no es competencia de esta
comunidad autónoma; por otra, consideramos que la política
de cooperación no sólo no es competencia de la comunidad
autónoma sino que esta dirección general de Cooperación
consume en automantenerse gran parte de esos recursos. No
estamos en contra de la solidaridad internacional, no estamos
en contra de colaborar con el desarrollo a los países que peor
lo pasan, pero no creemos que para ello sea necesario crear
una dirección general con todo el gasto que ello supone; esa
es la diferencia, nosotros pensamos que es mucho mejor
gestionar directamente las ayudas sin necesidad de hacer creer
esto que la izquierda llama el músculo de la administración, y
yo creo que son esteroides puestos directamente en la
administración, ¡eh!, músculo falso, músculo que realmente
no implica fuerza, que sólo es apariencia. Esa es la diferencia
entre las políticas que pretende el equipo actual de Gobierno
y las que nosotros queremos defender.

Gracias, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, le tengo que
anunciar, y lo siento, que esto no sube nota, lo digo porque
acaba de hacer un repaso de todo lo que hemos tratado en
los últimos plenos, la eutanasia, el acto de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, no le van a poner un
notable ni un sobresaliente; sólo que lo sepa. 

Dit això, Sra. Presidenta, a nosaltres ens sap molt de greu
que aquesta conselleria d’Afers Socials tengui pocs ingressos,
és a dir, ens sap greu que aquesta comunitat autònoma es trobi
pràcticament en fallida, que s’hagi hagut de reduir, m’és igual
si diem ajusts o diem qualsevol altra cosa, però el que està
clar és que sense un finançament adequat de Madrid nosaltres
no funcionarem com hem de funcionar. I pensam que hi ha
temes sensibles, com és el tema dels afers socials, que són
imprescindibles des d’un punt de vista inclusiu, integrador, de
la qualitat digna de la vida de les persones, etc.

Està clar que la classe política no es pot allunyar de la
realitat del carrer, que aquest carrer pateix, que cada vegada
estam més en risc d’exclusió social, que cada vegada la nostra
renda és més baixa, etc.

Nosaltres donarem avui suport a moltes de les esmenes
que es presenten, a totes aquelles que es presenten en positiu,
a altres no perquè ens sembla que fan com a ferumeta de
temps enrere i hi ha coses que no volem fer ni una passa cap
enrere.

També he de dir, això, que nosaltres estam a favor
d’aquesta inclusió, d’aquesta integració, amb la cura de la
nostra gent, no només els que han nascut aquí sinó també els
que han hagut d’arribar aquí. Quan parlam de Declaració
Universal de Drets Humans hem de recordar que tothom té
dret a asil quan està en sentiment de patiment en el seu lloc
d’origen, per tant, creiem en l’educació d’aquestes persones,
en la salut universal, etc.

Tot i creure que la gent gran no s’ha de moure de casa seva,
que ja es va parlar dies enrere a diferents comissions, pensam
que allò que desitja qualsevol persona quan es fa gran és estar
a les seves parets, al seu llit, a la seva vida quotidiana i que no
l’hagin de treure. Les nostres esmenes van dirigides,
precisament, a un parell de centres de dia perquè és un clam
que hi ha poblacions de les Illes que ho demanen. 

Moltes altres coses no les hem afegides perquè ja estan
incloses dins les diferents esmenes d’altres grups
parlamentaris, però bé, en qualsevol cas, la nostra conclusió
seria que nosaltres creiem en unir i no en dividir, creim en la
vida digna i creim que les persones han de viure amb aquella

dignitat que es mereixen i que per llei i per dret els hi
correspon.

Per tant, relataré les nostres esmenes, que són poquetes,
només són dues en aquesta ocasió. Com deia, ens les han
demanades per activa i per passiva a diferents municipis, avui
ens centrarem en dos, perquè esperam que així serà més
possible que es facin efectives, atès que no hi ha doblers a la
caixa; i serien la 9676, que és la redacció del projecte per a un
nou centre de dia a Calvià, seria una esmena d’afectació per
100.000 euros; i també la redacció del projecte per a un nou
centre de dia a Maria de la Salut, 100.000 euros també per
afectació. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara ja per als torns en contra
començarem a donar torns de paraula. En primer lloc té el torn
de paraula la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom.
Nosaltres, no pot ser d’una altra manera, sí que estam d’acord
amb els pressuposts de la Conselleria d’Afers Socials i
Esport. 

Tot el que vam dir ja es va dir a ponència, no obstant, sí que
acceptarem i també fem propostes d’algunes transaccions a
algunes esmenes dels altres partits. Començaré, per exemple,
pel Partit Popular, sí que acceptarem la número 9999, la
partida de 200.000 per a la implantació de la Llei de la familia,
aquesta sí que l’acceptam. 

Després fem..., de la 10058, que és la redacció per al
projecte de construcció del geriàtric d’Es Migjorn Gran,
vostès diuen, a la seva intervenció ha dit que proposen una
partida de 163.750, perquè és el cost que té el redactat. Tenim
solar, tenim conveni, tenim l’estudi, tal com vam quedar en
aquesta comissió de si és viable realitzar el geriàtric a Es
Migjorn? Com que no tenim totes aquestes respostes clares,
proposem una transacció de 15.000 euros per començar a
iniciar, tal com vam quedar a comissió. 

Al Partit Ciutadans proposam una transacció també de la
9545, on proposam una esmena d’afectació de la partida. 

També proposam una transacció al Grup Ciutadans de la
9534, proposam també una transacció a l’esmena d’afectació,
que és un poc..., ja ho ha comentat també abans el company, de
les línies d’actuació.

A El Pi, sí que acceptem l’esmena 9676 per a la
redacció..., -no, perdó-, sí que acceptem l’esmena del centre
de Calvià -que no ho trob, perdó el número-...

(Se sent de fons la Sra. Pons i Salom que diu: “la 9676"
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La 9675, gràcies, aquesta..., 9675, gràcies...

(Se sent de fons la Sra. Pons i Salom que diu: “9676")

9676, perdó, aquesta sí que l’acceptem, crec recordar que
eren 100.000 per a la partida per al centre de dia de Calvià. Fa
cosa de quinze dies o així ja es va aprovar també el solar, ja el
tenen, o sigui que sí.

I de la 9676 sí que demanem, doncs, una transacció per al
centre de redacció del centre de dia de Maria de la Salut, sí
que fem una proposta de 15.000 euros.

(Se sent una veu de fons que diu: “9677")

9677, perdó.

Després, per part del Partit Popular, VOX, les esmenes
que presenta són a costa de la baixa de l’IB Dona, fins a la seva
supressió, a costa d’eliminar les polítiques ideològiques del
canvi climàtic i a costa de reduir, fins a la seva supressió, la
Direcció General de Cooperació  Internacional. Senyors de
VOX, intentaré ser molt clara: ni una passa enrere en
polítiques d’igualtat, en polítiques d’educació, perdó, de
cooperació, i en polítiques de canvi climàtic, no mentre
nosaltres siguem aquí governant. Falten dies perquè sigui el
2020, no tornarem al segle passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. És el torn ara del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt bon dia. Bé,
respecte de les esmenes a la totalitat que alguns grups han fet
referència i altres han dit que ho deixarem per al ple, només
esmentar tota una sèrie, diguem, de qüestions que són
importants. Crec que tots coincidim, tots els grups
parlamentaris coincidim que un dels objectius estratègics
d’aquesta legislatura és, sense cap dubte, la millora del
finançament de la comunitat autònoma, i això evidentment si
parlam de pressuposts ho hem de recordar. Per tant, això
suposa sobretot millorar el capítol d’ingressos per a després
poder adequar les despeses, diríem, a la realitat.

Dit això, aquests pressuposts, que són els més socials de
tota la història de la comunitat autònoma, perquè són els que
tenen més doblers en els seus pressuposts, i això és un fet que
és contrastable, la pregunta és: bé, això respon a totes les
necessitats socials que té aquesta comunitat autònoma?
Evidentment, la resposta és no. Es poden millorar moltes
coses? Es poden millorar moltes coses.

Ara, crec que és un globus d’oxigen important en
moltíssimes qüestions i crec que això també s’ha de posar en
valor, qüestions com la renda social garantida, que veig que

sobretot hi ha tota una sèrie d’esmenes amb referència a la
renda mínima d’inserció, i crec que hem de tenir clar el que és
una cosa i el que és l’altra: la renda mínima d’inserció va,
efectivament, en descens, perquè a partir de la implantació de
la renda social garantida, que se suposa que és un dret, és un
dret que tenen els ciutadans, perquè de qualque cosa han de
viure quan han acabat tot el sistema de prestacions,
evidentment això minva la renda mínima d’inserció la qual,
efectivament, gestionen els consells insulars, però que, tant a
nivell competencial com a nivell d’implantació, no s’ajusta a
les competències pròpies dels consells insulars, perquè la
renda mínima d’inserció sí que evidentment implica un
programa social darrera i un pla de feina amb un perfil
d’usuaris, que és molt determinat i especialment que pot ser
diferent del que ho sigui del perceptor de la renda social
garantida. I, per tant, en aquest sentit és important diferenciar
el que és una cosa i el que és l’altra.

Amb referència a les altres partides en discapacitat, en
inserció, en inclusió, en dependència evidentment les partides
pugen; què podrien ser més elevades? Segurament, però,
evidentment, això suposa un esforç important, i que hem de
fer tots els partits polítics i especialment els que tenim o els
que teniu representació dins el Congrés dels Diputats han
d’intentar solucionar d’una vegada per totes aquesta mancança
amb el finançament d’aquesta comunitat autònoma.

Amb referència a altres qüestions, crec que hem de ser
molt escrupolosos també amb el tema de la dualitat de
competències, en el sentit que si una entitat és la competent
és aquella que ho ha de fer; ho dic perquè hi ha tota una sèrie
de qüestions que afecten intervencions que es proposen
respecte de millores en determinades infraestructures o
instal·lacions, esportives, sobretot, en temes de canvi de
gespa, en temes d’adaptació de barreres arquitectòniques o de
compliment de la Llei d’accessibilitat, etc., que evidentment
això és competència tant dels ajuntaments com també,
sobretot, del Consell Insular de Mallorca; s’ha de recordar que
ahir, precisament, es va fer pública una convocatòria de 10
milions d’euros, adreçada als ajuntaments la qual, entre
d’altres mesures, contempla la supressió de barreres
arquitectòniques i també, evidentment, la millora en la
sostenibilitat dels edificis que siguin de caràcter públic, com
per exemple la millora en els sistemes de manteniment de la
gespa artificial que consumeixen un gran percentatge d’aigua,
entre d’altres qüestions.

Després sí que una sèrie d’iniciatives que veig que també
fan referència a incloure altres tipus de serveis, com els
centres de dia i unitats de respir, a determinats municipis; sí
veig un cas, que és el d’Alaró, que els hem de dir que ja n’hi ha
un de centre de dia, és a dir, un dels problemes que hi ha en la
planificació respecte del d’Alaró és que Alaró ja té un centre
de dia, que no funciona com a tal, funciona a dia d’avui com a
centre social per a la tercera edat d’Alaró, i res a dir, però, és
clar, un dels temes és que això no funciona com a tal, però sí
que es va construir com a tal i, per tant, en aquest sentit, crec
que, tot i que no votarem a favor de l’esmena, evidentment
estam d’acord amb tota una sèrie  de recursos que s’han de
planificar en el moment que s’han de planificar i s’han
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d’incloure dins aquesta llista de grans infraestructures que es
troben pendents, com són les diferents residències tant a
Mallorca com al conjunt de les Illes Balears.

Abans la companya de Podem feia... d’Unidas Podemos
feia referència a tota una sèrie de transaccions que proposam,
les repassarem, si us sembla bé. Bé, del Partit Popular hi havia
l’esmena 9999, que sí acceptarem, la d’establir una quantitat
de 200.000 euros per a la implantació de la Llei de la família.

I després els proposàvem una transacció amb referència a
la redacció del projecte de construcció del geriàtric d’Es
Migjorn Gran, per un import, vostè deia de 163.000 euros, i
nosaltres els proposam una transacció de 15.000 euros, que és
l’inici del projecte bàsic, en el sentit que encara es troba
pendent el conveni amb l’Ajuntament d’Es Migjorn de la
cessió del solar i que, per tant, aquesta quantitat seria prudent
per a una vegada que s’hagi firmat aquest conveni iniciar tot el
procediment.

Respecte  del Grup Ciutadans, també els proposam una
transacció respecte de l’esmena 9541, que és bàsica, és
d’afectació de partida; és a dir, en lloc de carregar-ho a una
partida ho carregam a una altra, perquè ens entenguem i parlant
amb un llenguatge més planer.

Respecte de la 9539, els proposam també... o els fem una
esmena de transacció de l’afectació de partida, -a la lletrada,
després us ho passarem per escrit, perquè entenc que és una
cosa un poc enrevessada-, 9539.

La nou mil cinc-cents trenta... -això sembla el bingo del
poble-...

(Rialles de l’intervinent)

... a la 9534 també els faríem una esmena de transacció, és a
dir, d’afectació de càrrec de partida, després ja els ho passam
per escrit, si volen, i serà molt millor fer un seguiment.

Després hi ha unes altres esmenes que ells presenten, la
9607, que sí que acceptaríem, que es tracta d’actuacions i
campanyes destinades a la promoció, participació i
associacionisme juvenil.

Després hi ha tot un conjunt d’esmenes les quals entenem
que ja es contemplen dins els pressuposts actuals, és a dir, des
de la 9609 fins a la 9542.

I després, respecte de VOX, no n’acceptaríem ni una,
algunes és que van directament en contra i  són un
incompliment manifest de la normativa d’igualtat, em sap greu
que no hi sigui.

(Remor de veus)

Idò n’hi ha una altra, especialment amb els  temes de
cooperació, ja que ells presumeixen que volen acomplir
escrupolosament la llei, idò dir-los que hi ha una Llei de

cooperació, precisament de dia 25 de juny de l’any 2005, que
crec que desconeixen en la seva totalitat.

D’altra banda, les esmenes que ha presentat El Pi, n’hi ha
dues que... una que acceptaríem, la 9676, i unes altres que els
proposam una transacció, on se’ls proposa afectar 15.000
euros per a la redacció del projecte del centre de dia de Maria
de la Salut.

Crec que no m’he deixat res. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia. Seré molt breu, perquè
nosaltres ens reservam per al debat del Ple, però sí dir que ens
abstindrem en aquelles esmenes que facin referència a
Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per últim, donarem el pas al
representant del Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Joan
Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, presidenta, bon dia. Des del Grup Socialista
ens agradaria fer primer una ràpida valoració dels pressuposts
del 2020, de la conselleria, perquè també inclouen, per
primera vegada, la part d’esports; són els pressuposts més
elevats de la història, amb un pressupost de 215 milions
d’euros, que em satisfà, respecte dels serveis socials
augmenta fins a un 27% per a aquest 2020, respecte... si ho
comparam amb el 2015, l’inici de l’any de les polítiques del
canvi, i esperem que aquest pressupost del 2020 pugui tenir,
amb les mesures del pressupost, la continuïtat d’aquestes
mesures del canvi les quals esperam consolidar amb la
concertació de les entitats del tercer sector, consolidar
l’estructura, per exemple, de serveis d’atenció a les persones,
el servei d’acompanyament, els serveis que van dirigits a
facilitar sobretot l’autonomia personal; consolidar, com han
dit també els companys, la renda social garantida i l’estructura
de serveis d’emancipació per a joves extutelats.

Ens agradaria també, aquests pressuposts han de servir per
consolidar el servei públic a les persones tutelades, consolidar
el Consell de la Joventut, les polítiques de difusió de valors de
la igualtat, que veiem esmenes que es carreguen aquests
sectors; consolidar respecte de l’ambient de... l’àmbit de
l’esport, fent especial incidència en l’esport base, l’esport
escolar, l’esport femení, l’esport en persones amb
discapacitats diferents.
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Consolidar el compromís d’aquest govern amb polítiques
de cooperació al desenvolupament i amb seguir avançant amb
el progressiu desplegament d’atenció a la dependència.

Quant a la política d’inversions en infraestructures des de
la conselleria, està fonamentada, per una part, en equipaments
per al col·lectiu de persones en dependència, mitjançant la
construcció i ampliació de les residències i centres de dia per
a persones majors en dependència. Aquesta és la direcció que
experimenta una major pujada, uns 5 milions, passant fins a
107 milions d’euros, que suposa, pràcticament, el 50% del
total de la conselleria.

Quant a esport veiem que es volen consolidar les
polítiques de difusió de valors, igualtat, joc net, esforç,
respecte de l’àmbit de l’esport i fer especial incidència en
l’esport base escolar.

Quant a infraestructures, destaquen les previstes en el
Velòdrom de les Illes Balears o en el Polisportiu Príncep
d’Espanya.

Manté el pressupost en polítiques socials d’aquest govern
balear amb un 0,4% més per a aquest 2020, s’augmenta fins
arribar a 3.091 milions d’euros, com deia al principi és la
despesa social més elevada de la història de la comunitat, si
ajuntam Salut, Serveis Socials, Educació, Ocupació i
Habitatge, són, com dic, 3 .091 euros de despesa, crec que
demostra clarament la política cap a les persones que fa aquest
govern, cap a la igualtat d’oportunitats, la intenció en la... i
doncs, bé, que reflecteix prou bé les prioritats d’aquest
govern.

Passant ja al repàs de les esmenes, bé, veig que els grups
no entren en les esmenes a la totalitat, però bé, evidentment
no acceptam cap de les esmenes.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, hi ha esmenes
que ja estan previstes en els pressuposts les quals no
s’acceptaran, com, per exemple, la del geriàtric de Ferreries
o el conveni amb el Consell d’Eivissa per a ajudes a família i
infància.

Després també fan dues esmenes sobre la renda mínima
garantida, en el sentit d’ampliar-la, que no acceptaríem, ja que
tendeix aquesta a reduir-se respecte de la renda social
garantida; i l’altra en el sentit que la renda mínima garantida la
gestionin els consells insulars, que tampoc no acceptaríem
perquè entenem que és una esmena que, en tot cas, s’hauria de
fer a l’articulat.

Sí que faríem un vot favorable a l’afectació de 200.000
euros per a la implantació de la Llei de família, és l’esmena
9999.

Per altra banda, no acceptaríem esmenes com la 10085,
10185, 10105.

Sí que suportaríem, amb una transacció, afectar l’esmena
10058, sobre la redacció del projecte constructiu del geriàtric

d’Es Migjorn Gran, que passaria a 15.000 euros. Com ha dit el
company de MÉS per Mallorca, faltaria, falta un conveni amb
l’ajuntament; en aquests moments tampoc no hi ha uns
terrenys que es puguin cedir per a aquest centre.

Respecte d’esports, en el Partit Popular no acceptaríem
les esmenes, ja que hi trobam esmenes que no són
competència del Govern balear; i d’altres del foment d’esports
autònoms, citen l’esport en fona i el trot, que, per altra banda,
ja reben ajudes, són a altres línies de subvencions.

Respecte del Grup Ciudadanos, acceptaríem l’esmena
9619, respecte de la difusió de la Radiotelevisió de les Illes
Balears de l’ajuda al desenvolupament.

Proposaríem una transacció en el conveni amb l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional, és l’esmena 9541,
senzillament canviant l’afectació per substitució.

També proposam una transacció a la 9539, de 66.000
euros, per a l’assistència d’ajudes a grans dependents, però a
través d’un sistema de concertació i no d’ajudes directes a
famílies.

Després, les esmenes 9608 i 9561, respecte del programa
d’art jove i major dotació, equipació i senyalització i
accessibilitat, ja es disposa d’una partida i ja es troba, en
aquest cas, en remodelació el campament.

S’accepten també les actuacions i campanyes destinades a
la promoció, participació i associacionisme juvenil de
l’esmena 9607.

I transaccionaríem l’esmena 9534, per les línies de
subvenció juvenil destinades a les bones pràctiques que
suposin un desplaçament. La transacció aniria en el sentit del
sots-concepte 40000.

Quant a esports, valorar positivament la intenció del Grup
Ciudadanos de les propostes que fan des del punt de vista de
l’esport en valors, de la sensibilització, de la prevenció de la
violència, de la inclusió de la diversitat, però rebutjarem les
esmenes, ja que totes les esmenes ja es treballen a través del
programa Valors a l’Esport.

Quant a les propostes que també ha fet de garantir
l’accessibilitat a les instal·lacions esportives, bé, constatar
que també, per llei, ja es tenen en compte aquestes mesures en
els centres i que dins la Fundació de l’Esport Balear ja es
contemplen les derivades de la mobilitat.

Quant a la resta de grups, respecte d’El Pi acceptaríem la
redacció del projecte del nou centre de dia de Calvià, de
100.000 euros, i transaccionaríem, així com amb Es Migjorn
Gran, el centre de Maria de la Salut, que passaria de 100.000
euros a 15.000 euros, en el sentit que falta també el conveni,
i seria per a la redacció del projecte, una vegada que hi sigui.

Quant a VOX, presenten quatre esmenes de les quals no
n’acceptaríem cap, ha fet un discurs on sembla que no li
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agraden gens els pressuposts, són els més elevats de la
història quant a Serveis Socials, però... i hi fan una esmena a
la totalitat i després només presenten quatre esmenes on
incompleixen la normativa d’igualtat en donar de baixa tot l’IB
Dona.

I després, quant a l’ajuda directa a les dones maltractades,
bé, tenir en compte que l’anticipació d’aquest problema que
fan amb l’esmena 9474, creiem que s’ha de tenir en compte un
servei també preventiu quant al problema.

Després, amb la 9465, d’ajudes a dependents, creiem que
reduir... bé, redueixen la Direcció General de la Cooperació
Internacional, que, bé, està clarament incomplint la normativa
de cooperació internacional i els  compromisos que té
adoptats aquest govern respecte de la cooperació.

I açò seria tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Ara ja és el torn de les
rèpliques i passarem el torn a la representant del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot el que vull
fer és agrair  als grups que han dit que ens donaran suport a
l’esmena 9999, és una esmena d’afectació i el que volem és
que es doni contingut, amb 200.000 euros, a la Llei de família,
per tant, gràcies per acceptar aquesta esmena.

Quant a l’esmena 10058, que té a veure amb Es Migjorn
Gran, dir-los que jo ahir horabaixa vaig parlar amb Menorca i
amb la persona que ens havia demanat que féssim aquesta
dotació , dir-los que, en concret, el que em diuen és que la
ubicació ja està decidida, que ja hi ha el solar, que si s’ha
signat o no s’ha signat el conveni no vol dir que no s’hagi de
signar en els propers dies, dins l’any 2020; que s’ha aparaulat,
la batlessa ho té així aparaulat amb la consellera Fina Santiago,
que signaran dins els inicis de l’any 2020 el conveni; que, en
tot cas, si s’ha de signar el conveni, no té sentit posar una
partida de 15.000 euros, perquè la redacció del projecte ja
està feta i la redacció del projecte el que val són 163.000
euros amb 740.

Per tant, nosaltres entenem que hauria de ser una cosa que
s’hauria de poder parlar d’aquí al Ple. En aquest moment no
acceptaríem la transacció que vostès ens proposen, i esperem
que sigui possible que finalment es voti a favor en el Ple. Crec
que és un tema en què tots els partits polítics estam d’acord
perquè es va aprovar una PNL en comissió per unanimitat; per
tant si parlam només del fet de si s’ha signat o no s’ha signat
un conveni..., i se’n proposen 15.000 es podria proposar
perfectament la partida que nosaltres deim, que, torn repetir,
és l’import d’això.

S’ha parlat aquí avui en aquesta comissió del tema del
problema que tenim, greu, a Espanya i a aquesta comunitat

autònoma, de natalitat. El problema més greu que tenim és
l’envelliment de la població, d’aquí que la gran majoria de les
inversions que proposam tenen a veure amb l’envelliment,
com els programes de respir per a les famílies que tenen
persones al seu càrrec en tema de dependència; o els centres
de dia que consideram que s’han de fer, o dels geriàtrics que
consideram que s’han de fer. Hem de dir que la passada
legislatura, amb 4.000 milions d’euros més en aquesta
comunitat autònoma d’ingressos, i ho vull dir perquè això és
important, és molt important aquest fet, es va dir que tendríem
l’any 2017, 2018, una residència de 100 places a Palma i
encara no s’ha ni començat, a Son Martorell; sembla ser que
ja s’han adjudicat les obres però som a l’any 2019 i
possiblement en aquesta legislatura ni tan sols la tendrem ja
oberta, la residència de Son Martorell. Sembla ser que dins
l’any 2020 tendrem acabada just la residència de Marratxí,
però són moltes les residències i els centres de dia que es
necessiten en aquesta comunitat autònoma, i nosaltres creim
que s’hauria de fer un esforç important.

Quan veiem que als grans tenidors de pisos se’ls vol fer...,
es pressuposta una partida de 5 milions d’euros i no es
destinen, potser, aquests 5 milions d’euros a fer geriàtrics,
que són importantíssims..., perquè hem de recordar que la
llista d’espera per a residències a aquestes Illes Balears creix
d’una manera exponencial, i tenim un problema greu en aquest
sentit. Per tant demanaria als grups polítics que donen suport
al Govern que tenguin en compte que són molt importants
aquestes inversions, i que convendria, abans d’aprovar els
pressuposts, que es tenguin en compte que els geriàtrics fan
molta falta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Quant a les esmenes dels altres partits polítics, el nostre
partit polític el que farà avui serà abstenir-se a totes les
esmenes. En el Ple votarem a favor de to ta una sèrie
d’esmenes que ens pareixen bé, com per exemple la d’El Pi i
d’altres de Ciutadans, i hi ha unes esmenes, per exemple de
VOX, que no estaríem mai d’acord amb les partides de baixa
que proposen. Per tant avui a totes les esmenes dels altres
partits polítics votarem abstenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Esperaré que vengui per contestar
unes al·lusions molt concretes, i manifestar el que
consideram que és una oposició al control i l’acció de govern
i el que consideram que és un posicionament davant les
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posicions d’altres grups polítics, que afortunadament som
molts en aquesta cambra.

Contestant a la nostra valoració de les esmenes que han
estat afectades o han tengut suport, volem agrair el suport. He
de dir que l’única esmena que no acceptarem la transacció que
es fa és la 9534, i ho vull deixar clar i explicar per què; el que
demanam és precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, quina?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

La 9534.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No, no l’acceptarem. (...). No l’acceptarem, i no
l’acceptarem perquè, ja ho vàrem traslladar, consideram
insuficient la partida de 48.000 adreçada a les entitats, tot i
que s’hagi transferit la competència als  consells insulars,
especialment al Consell de Mallorca, que hi falta la de
promoció de la joventut, i entre elles la promoció de
l’associacionisme. I diré per què: aquesta partida ve a reforçar
les quatre illes, no el que s’ha transferit al Consell de
Mallorca, i tampoc no sabem, des del Govern de les Illes
Balears no crec que se sàpiga encara quines actuacions
específiques traurà i quina línia de subvencions 2020 la resta
de consells insulars. I a més la demanam per a una actuació
molt, molt concreta, que és l’àmbit competencial del Govern
de les Illes Balears, que és el tema dels desplaçaments per
intercanvis, trobades, formació en l’àmbit de la Unió Europea,
i l’àmbit fins i tot d’altres comunitats autònomes. Jo entenc
que això és una competència específica, no exclusiva però sí
específica, i complementària. A més a més, moltes vegades,
malgrat hagi baixat el cost del desplaçament pel descompte
aeri, a vegades el tema de les estades, etc., o el tipus
d’activitat, fa que necessiti més suport. Parlam de 33.000
euros, no demanàvem una barbaritat. Ja vàrem traslladar a la
consellera que trobam que la partida era insuficient, que
s’havia dotat. Per això ho fèiem.

Quant a la resta d’esmenes que no s’accepten perquè no
s’han esmentat per part dels grups que donen suport i que
formen part del Govern també, he de dir que nosaltres hem
anat a complementar actuacions que consideram que són més
prioritàries o són insuficientment dotades, com és
l’accessibilitat, la diversitat -presidenta, m’avisarà quan em
falti un minut, si no li sap greu?- i sobretot el dret a l’accés de
les persones amb dificultats  de l’autonomia personal o
discapacitat precisament a altres àmbits esportius, que ells
tenen vocació, els volen fer i no els poden desenvolupar. Quan
deia que hi ha accessibilitat necessària i encara no garantida a
segons quines instal·lacions, és evident que estan transferides

les competències, però és que quan els ajuntaments, els
consells o les entitats que tenen instal·lacions pròpies no ho
poden dur a terme per la quantia que suposa, per això demanam
més dotació , i  hem fet esmenes, insistesc, fins i tot
d’afectació, no és que eliminem altres partides sinó que es
prioritzi aquesta línia dins unes transferències corrents o dins
els projectes propis d’inversió dels que tenen competència,
com els Prínceps d’Espanya, etc., etc.

I ara ja concloent, ens importa la territorialitat, és a dir,
l’equitat de les quatre illes, i hem de pensar en això, no només
en un consell, i per això consider que és important veure el
pressupost i tenir garantit que els menys dotats, els  menys
consells  insulars i no per una qüestió on governin o no,
tenguin aquesta cura. Per tant les instal·lacions els donarem
suport, ja vàrem manifestar el nostre posicionament a la
proposició no de llei: hi ha una demanda del poble o dels seus
representants allà, entenem que s’ha de donar suport allà.

I finalment vull manifestar, ara que s’ha incorporat el
company del Grup VOX, nosaltres, l’oposició ens toca, ens ho
diu la llei, la feim, i el drets, al Govern, com no pot ser d’una
altra manera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... amb el control i amb la gestió; no feim oposició a un grup
polític en concret, feim oposició al posicionament dels grups
polítics, sigui el que sigui, quan no està en la línia. Vostès han
blindat unes esmenes que no permeten de cap de les maneres
que els donem suport; per què?, perquè estam d’acord amb la
promoció de la natalitat, no per ideari sinó perquè ho hem
manifestat i li volíem donar suport, però vostès es carreguen
unes polítiques a les quals donam suport, no nosaltres, tota la
cambra, perquè no hi ha hagut cap esmena que demani una
eliminació d’una estructura d’unes polítiques. Han fet
esmenes, i  han fet esmenes que entenem a vegades molt
rigoroses i els donarem suport.

I una cosa, la cooperació al desenvolupament; és que
només la qüestionen vostès, és que qüestionen que es faci
cooperació al desenvolupament a través de transferències,
l’estan qüestionant a Fundació Vicenç Ferrer, estant
qüestionant Creu Roja Internacional, i devers cent entitats. Jo
els anim a fer suport i facin seguiment de com es gestiona, i
s i hi ha impacte, si hi ha transparència, si hi ha gestió de
resultats i si hi ha rendiment de comptes, que és el que
estableix la política de cooperació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del representant del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio García.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Voy a necesitar doble turno de
palabra, porque voy a tener que defenderme de los grupos del
gobierno y de los de la oposición, pero bueno, no pasa nada.

En cuanto a si busco un sobresaliente, le puedo asegurar,
Sra. Pons, que tengo mi ego académico completamente
satisfecho con los notables y sobresalientes que obtuve en la
carrera, no vengo aquí a buscar ninguna nota. 

Por lo demás puedo entender que el Grupo Ciudadanos no
esté de acuerdo o no pueda apoyar de dónde sacamos nosotros
el dinero; evidentemente el dinero hay que sacarlo de alguna
parte, si se pone en un sitio hay que sacarlo de otro. Dijo aquí
el otro día el Sr. Jaume Font que són faves comptades, i con
esto tenía toda la razón, el dinero es el que es, són faves
comptades, y para poner en un sitio hemos de sacar de otro.
Hacer enmiendas de -ya lo he dicho antes- de sacar 20.000
euros para quedar bien y poder decir “nos han aprobado una
enmienda”, de algún sitio donde no moleste pero que no tenga
ninguna repercusión, no lo entendemos muy bien. 

Por otra parte, nos acusan: “es que se quieren cargar las
políticas de igualdad”, nos ha dicho la señora de Podemos,
volver al siglo..., no sé si XIX, XVIII, XVII, o  Atapuerca,
queremos cargarnos las políticas de igualdad, de cooperación,
etc. A ver, yo voy a intentar explicarlo de nuevo, llevo varios
días haciéndolo y lo voy a volver a intentar, que creen ustedes
una dirección general y le pongan un nombre muy bonito no
significa que se hagan políticas en ese sentido; este
presupuesto está plagado de buenas intenciones, de crear
estructuras que no tienen dotación, creamos una Dirección
General del Cambio Climático... y la dotamos para que cobren
el director general, los asesores, los funcionarios adscritos y
luego dices ¿y qué dinero hay para hacer políticas? ¡Ah,
ninguno, pero tenemos una dirección general, ya hemos
cumplido!

Tener muchas direcciones generales con nombres muy
bonitos no significa ser más progre, ni que se gestione mejor
el dinero, y lo mismo sucede con las políticas de cooperación
internacional. Tener una dirección general plagada de
asesores, funcionarios, etc., que consumen la inmensa
mayoría de los recursos, no quiere decir que no se pueda
donar dinero a la Fundación Vicente Ferrer, a la Cruz Roja
Internacional, o a las Hermanas de la Caridad, significa que el
dinero se puede destinar directamente sin necesidad de seguir
engordando este músculo, que hablan ellos, ya he dicho antes,
no es músculo, son esteroides, es un músculo falso, es para la
foto. Sale muy, muy engordado, con muchos abdominales,
todos falsos.

Nosotros en nuestras propuestas lo que queremos es que
el dinero se destine directamente a aquello para lo que está

pensando, a políticas reales de apoyo a la natalidad, a la
familia, a las familias numerosas, monoparentales, a las
dependientes, porque, vamos, nosotros aquí no hemos traído
ni una sola propuesta, como hemos visto, de dinamizadores
patrióticos en los barrios, dinamizadores de lengua sí que
vamos a tener. Pero nosotros no traemos este tipo de
propuestas, nosotros traemos propuestas serias para intentar
el apoyo a la gente que más lo necesita.

¿Que ustedes luego esto lo quieren revertir de regresión?
Hagan como quieran, de cada vez convencen menos a la gente,
y así seguirá siendo, porque el problema es este. Nosotros lo
único que estamos haciendo aquí es poner nombres muy
bonitos a empresas instrumentales, que tampoco tienen
dotación, que no van a poder hacer absolutamente nada, pero
así nos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minuto.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ.

... convencemos a nosotros mismos e intentamos convencer
al conjunto de la sociedad que lo estamos haciendo
magníficamente. Vale, pues esa es su idea de la política,
nosotros tenemos una diferente, menos músculo en la
administración, menos cargos de libre designación, menos
direcciones generales y más ayudar a la gente y más hacer
políticas sociales de las de verdad, no de las de postureo, no
de las de foto, las de portada de revista. Esa es la gran
diferencia, nada más.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. García... hay, Rodríguez. Me lío
siempre con el apellido, lo siento .  És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només dir que almanco en la
partida de cooperació el que es destina a personal és una part
ínfima de totes les polítiques que es fan, no seré jo qui defensi
el Govern, però tampoc m’agrada que es diguin mentides a una
Sala Verda com aquesta, que representam tots els partits
polítics que hi som i tots els diputats a una ciutadania que ens
donat el seu vot. Així que mentides no, per favor i demagògia
no, per favor.

Dit això, nosaltres agrair a l’equip de govern, sobretot en
nom de Calvià, que vulguin acceptar aquesta dotació de
100.000 euros per al centre de dia de Calvià, i també
acceptarem aquesta transacció que ens ofereixen dels 15.000
euros, perquè pensam que, efectivament, 100.000 seria el més
adient, però en qualsevol cas aquests 15.000 arranquen amb
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aquest projecte de centre de dia a Maria de la Salut, en nom
dels seus habitants donam les gràcies.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara en torns de contrarèplica
per un temps màxim de cinc minuts donem la paraula en
primer lloc a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agrair l’acceptació de les
esmenes i les transaccions al Grup d’El Pi, també de
Ciutadans, llàstima que en una no puguem arribar a un acord.

Per part del Grup Popular, Sra. Durán m’ha deixat vostè
preocupada amb el tema de què ja està redactat el projecte
d’Es Migjorn Gran amb 163.000 euros. Què ha sortit  a
concurs aquest redactat de projecte?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, idò llavors no està redactat, és un càlcul només que
heu fet, que és el que costaria. Llavors, ha de sortir a concurs,
s’ha de redactar, s’ha de realitzar aquest projecte, idò.
Demanam, per favor, que sí que s’accepti l’esmena que fem de
transacció de 15.000 euros per poder continuar, si no en
aquest cas no ho acceptarem.

I ja per finalitzar només, senyors de VOX, és que és molt
fàcil, cinc paraules, molt fàcil d’entendre: no farem ni una
passa enrera, ni una passa enrera en polítiques d’igualtat, en
polítiques de cooperació, ni en polítiques de canvi climàtic.
No mentre nosaltres estiguem governant, ni un paso atrás.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. És el torn ara del representant del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la
transacció que proposàvem d’Es Migjorn, efectivament crec
que hi ha una PNL que vàrem aprovar, per unanimitat de tots
els partits polítics, per tant, hi estam d’acord i, per tant,
parlaríem d’una qüestió formal. L’argument de la conselleria
és que encara no s’ha fet efectiu el conveni on es cedeixen els
terrenys per poder construir aquest centre de dia i això
evidentment du el seu procés. I per tant, era comprometre una
partida que hi fóssim a temps a executar enguany, perquè ens
entenguem. Per tant, veig que tenim informació diferent, en
tot cas és en el Ple que s’haurà de debatre, i repetesc, que hi
ha unanimitat, hi ha una PNL aprovada per tots els grups
polítics i, per tant, hi estam d’acord i haurem d’ajustar
exactament quina partida hi haurem de posar.

Respecte..., és més un tema conceptual, de llenguatge que
res, és a dir, quan diem que tenim el gran problema de
l’envelliment, crec que no hem de veure l’envelliment com a
un problema, tot el contrari, crec que ho hem de veure com
una d’aquelles fites més importants que s’han aconseguit dins
el segle XX, que la gent cada vegada viu més. I crec que això
ho hem de celebrar com a una victòria i no ho hem de dir com
a un problema. Crec que en aquest sentit, sí, n’estic convençut,
però crec que és una de les coses que hem de reivindicar i no
ho fem mai. La gent cada vegada viu més i, per tant, es tracta
de millorar la qualitat de vida, dins aquesta vida que s’ha
aconseguit allargar a partir de la ciència i de la tecnologia.

I també un canvi de paradigma, antigament una persona
quan es retirava ja demanava una plaça per anar a una
residència, i avui en dia les residències sobretot s’orienten a
aquelles persones que tenen una dependència. Per tant, el que
es fa és un esforç important de mantenir aquesta qualitat de
vida dins els propis domicilis, a través d’una atenció
domiciliària i evidentment també aprofitar tots els avanços
tecnològics que s’han fet els darrers anys. Per tant, millorar la
qualitat de vida d’aquesta gent dins casa seva mentre sigui
possible. I no ens enganem, ningú estarà millor que a ca seva
i, per tant, es tracta també de fer un poc aquest
acompanyament, sobretot també aquesta feina de coordinació
amb les altres entitats competents, consells i també
ajuntaments.

Respecte de la transacció del Grup Ciudadanos, jo no sé si
és que per ventura no ens vàrem entendre, però no es tracta de
modificar l’esmena que vostès presenten, sinó de la partida on
la recullen. És a dir, en aquest sentit nosaltres proposàvem que
s’afectés una altra partida, però recollint la seva esmena, és a
dir, dedicant aquests doblers que vostès proposaven, crec, si
no m’equivoc, i si m’equivoc, disculpi’m, perquè són els meus
primers pressuposts i crec que si haguéssim fet un esforç de
cercar un sistema més complicat d’aprovar uns pressuposts,
no ho haguéssim aconseguit. Jo venc tant d’un ajuntament com
d’un consell, que en dos dies ho havíem arreglat, o no?

(Algunes rialles i remor de veus)

Mana? Encara fèiem més via. Tancam el parèntesi.

Respecte de les esmenes de VOX, i permeti’m totes que
ho digui amb tot el respecte del món, però crec que té un
desconeixement total i absolut de tot el món de la cooperació
i de tot el que suposa, i de tots aquests “xiringuitos” que
vostès de vegades hi fan referència, crec que parlam de tota la
cooperació instrumental que du a terme el Govern de la
comunitat autònoma, però també després que formam part tant
del Fons Mallorquí, del Fons Menorquí, del Fons Pitiús de
Cooperació al Desenvolupament que precisament tenen per
estatut que no poden dedicar més del 10%, crec que és, 10, si
no és el 10 es el 14, crec que és el 10, en temes de gestió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Per tant, li faig una convidada, si vol, fins i tot el puc
acompanyar perquè conec el tema, vaig fer un programa en el
seu moment de cooperació al desenvolupament, i li
explicarem exactament què fa cadascun, i si vostè troba que hi
ha massa funcionaris, idò escolti, que cadascú li conti què fa,
a qué dedica el tiempo libre, com deia la cançó, no?, i
especialment si vostè considera que hi ha massa directors
generals també anem a veure’ls i que li expliquin què fan.

Crec que en aquest sentit és important donar suport i
seguir contribuint a aquesta tasca, que és una tasca de tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només un comentari que seria
interessant començar a plantejar-nos aquest canvi de model
assistencial, treballar-ho des d’aquest parlament perquè crec
que és l’única cosa en la que realment hi ha una mica
d’unanimitat, pel que parlam avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per últim és el torn de paraula
del representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Respecte de l’aportació que ha fet la
diputada del Partit Popular sobre el geriàtric d’Es Migjorn, bé,
avui som dijous, si no vaig equivocat, aquest projecte que diu
que hi ha... l’haurà vist vostè, o els seus companys, però no...
no l’ha vist ningú més. Entengui que quant a l’esmena no ens
podem posar en unes taules que al nostre grup no ens consta
que existeixi aquest projecte, ni uns terrenys amb els usos
adequats per fer aquest tipus de projecte, ni un conveni tampoc
signat amb el Govern. Per tant, creiem que la partida de
15.000 euros per a la redacció del projecte, una vegada que
estiguin totes aquestes passes fetes és l’adequat.

En aquest sentit, hem trobat dins les seves esmenes coses
semblants, com la construcció del centre de dia i residència
de Sant Josep d’Eivissa, quan tampoc no hi ha cap conveni
signat; o la dotació del projecte d’un centre de dia a Alaró, que
l’ajuntament... no ha fet ni una proposta formal, almanco a
aquest govern; també hi ha una dotació del centre de dia del
Verge del Toro de Maó, quan està acordat amb l’ajuntament

que no és un centre de dia, el pla d’usos no contempla un
centre de dia a Maó.

Tampoc en el mateix sentit quant a esmenes que no hi
veiem coherència, fan una esmena a la totalitat a la Fundació
S’Estel, i després fan una addició de 200.000 euros. Ho veiem
un sense sentit, les dues coses, que primer es faci una esmena
a la totalitat per a després...,  treure 11 milions per a després
posar-hi 200.000 euros.

Una cosa que m’havia deixat en la primera intervenció, que
m’agradaria destacar, és que, una vegada aprovat el sostre de
despesa, aprovat per plenari, afecten dins les baixes en la
totalitat de les esmenes 4.600.000 a l’article 34 del deute
públic, que mirant totes les esmenes que presenten és un 50%
de totes les afectacions o addicions que fan, la meitat. Creiem
que és irresponsable per un partit que vol ser de govern, això
tan gros, bé, demostren poc rigor aquestes propostes, poca
feina pel principal partit de l’oposició.

Quant a Ciudadanos, vull recordar el projecte que hi ha, la
proposta que hi ha pel pavelló Prínceps d’Espanya que sí que
contempla també la reforma quant a accessibilitat la
convocatòria d’integració a l’esport amb 200.000 euros o les
ajudes que hi ha a l’esport escolar que passa de 62.000 a
185.000 euros, i el pressupost de la Fundació de l’Esport que
són 7.810.000 euros.

Entenem que les propostes, com hem dit en la intervenció,
eren positives, el pressupost és el més elevat de la història de
la comunitat, però els nombres també donen pel que donen.

Seria tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Fem un petit incís de dos
minuts, record que no es pot sortir de la sala, i votarem de
seguida, només és per aclarir un tema d’unes votacions.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem i fem la votació, per favor, senyores i senyors
diputats, per favor. Senyores i senyors diputats passam a votar.
Parece un patio de colegio.

Procedim a la votació de les esmenes presentades pels
diferents grups i algunes es votaran per separat, segons
sol·licituds que s’han fet.

En primer lloc, votarem les esmenes presentades pel Partit
Popular. En primer lloc votarem les esmenes que farem d’una
en una. Primera esmena -per favor, deman silenci, gràcies-
primera esmena, esmena 10079.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10054.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10077.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10078.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10058, sense la transacció, perquè no ha estat
acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9999.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, Juanma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9999, del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar un bloc conjunt també d’esmenes del
Partit Popular. Esmenes 10001, 10060, 10028, 10000, 9988,
10031, 10059, 10030, 10032, 9984, 10064, 10105, 10095,
10118 i 10056.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam un altre bloc d’esmenes del Partit Popular, esmenes
9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835 i 9836.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Últim bloc d’esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, esmenes 10055, 10057, 10027, 10024, 10029,
10021, 10023, 10022 i 10050.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, en primer lloc votarem l’esmena
9619.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’esmena 9541, amb la transacció que s’ha
aprovat, que ha estat acceptada. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’esmena 9539, també amb la transacció
que ha estat acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara l’esmena 9534, sense la transacció, que no ha
estat acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara l’esmena 9607.

Vots a favor?

Vots en contra?

No. Tornem a votar. Esmena 9607, del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara un bloc d’esmenes també del Grup
Parlamentari Ciudadanos, esmenes 9559, 9608, 9533, 9616,
9617, 9614, 9615.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara un altre bloc d’esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, esmenes 9620, 9547, 9546, 9612, 9561, 9545,
9611, 9609, 9540, 9610 i 9542.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara les esmenes presentades pel Grup VOX-Actua
Baleares, votarem totes les esmenes en conjunt, conjunta de
totes les esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votarem les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Baleares de manera
separada. En primer lloc l’esmena 9676.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara l’esmena 9677, amb la transacció que ha estat
acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això donam per finalitzada aquesta votació. Fem un
petit recés i tornen en un màxim deu minuts. 

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem el debat del
dictamen del Projecte de Llei RGE núm. 7788/19, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020.

Farem ara l’agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut
i Consum amb les seccions i entitats afins.

Debat 9. De totalitat i globalitat. Esmenes a la totalitat.
Grup Parlamentari Popular. Secció 18, Conselleria de Salut i
Consum, esmena RGE núm. 9837; secció 60, Servei de Salut
de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9838; E22, Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, esmena RGE núm.
9839 ; F12, Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 9840; F14, Fundació Institut
d’Investigació Sanitària Illes Balears, esmena RGE núm. 9841.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, esmena RGE núm. 9412;
secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, esmena RGE
núm. 9456; A22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 9434; F12, Fundació Banc de Sang
i Teixits de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9442; F14,
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, esmena
RGE núm. 9443.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 18, Conselleria de
Salut i Consum. Al programa 411E, finançament sanitari,
esmenes RGE núm. 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874,
9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883,
9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892,
9893, 9894, 9895, 9896, 9897 , 9898, 9899, 9900, 9901,
9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910,
9911, 9912, 9913, 9918, 9978, 10035 i 10124. Al programa
413E, Pla autonòmic de drogues, esmena RGE núm. 9979.

Grup Parlamentari Ciudadanos, Secció 18, Conselleria de
Salut i Consum. Al programa 411A, direcció i serveis generals
de la Conselleria de Salut i Consum, esmenes RGE núm. 9624
i 9510; al programa 411E, finançament sanitari, esmenes RGE
núm. 9536, 9621, 9563, 9637, 9638 i 9639. Al programa
413B, programes de salut pública, esmenes RGE núm. 9537,
9538, 9594, 9597, 9600, 9535, 9581, 9592, 9595, 9598,
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9583, 9593, 9596, 9599 i 9582. Al programa 413E, Pla
autonòmic de drogues, esmenes RGE núm. 9584, 9602, 9685,
9603, 9586, 9604, 9587, 9605 i 9588. Al programa 441A,
protecció i defensa del consumidor, esmenes RGE núm.
9589, 9590 i 9591.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 18,
Conselleria de Salut i  Consum. Al programa 411E,
finançament sanitari, esmena RGE núm. 9470. Al programa
413B, programes de salut pública, esmenes RGE núm. 9468
i 9469. 

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 18, Conselleria de Salut i Consum. Al programa 541A,
recerca i desenvolupament, esmena RGE núm. 9669. Secció
60, Servei de Salut de les Illes Balears. Al programa 411B,
administració i serveis generals de l’assistència sanitària,
esmena RGE núm. 9698. Al programa 412A, Atenció primària
de Salut, esmenes RGE núm. 9670, 9705, 9707, 9714, 9715,
9671, 9672, 9673, 9674 i 9675.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears. Al programa 412C,
assistència sociosanitària i salut mental, esmena RGE núm.
10167.

Abans de passar a la defensa d’aquestes esmenes demanaria
als diferents grups parlamentaris si hi ha substitucions, per
favor.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, Irantzu Fernández en substitució de Pilar Costa.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Miquel Ensenyat en substitució de Joana Aina Campomar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Sebastià
Sagreras.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix Josep Castells.

LA SRA. PONS I SALOM:

Lina Pons substitueix Pep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors començarem ja la defensa de les
esmenes dels diferents grups parlamentaris amb un temps
màxim de deu minuts. Començarem amb la representant del
Grup Parlamentari Popular Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia a totes i a tots, gràcies, presidenta. Des del
Partit Popular hem presentat esmena a la totalitat al
pressupost de la Conselleria de Salut per al proper 2020
perquè consideram que no s’han complit els objectius que es
plantejaven als pressuposts anteriors i tampoc no són uns
pressuposts reals i sí són uns pressuposts irresponsables, per
una banda augmenten partides pressupostàries i per altra
retallen a partides tan importants com el Pla autonòmic de
drogues, la Direcció General de Consum, l’Atenció
especialitzada de Salut, la formació del personal sanitari o a
Atenció Primària de Mallorca. Repetesc, aquests pressuposts
retallen a l’Atenció Primària a Mallorca.

Com sempre, i com ja remarcàvem a la compareixença de
pressuposts de la consellera de Salut, el Partit Popular farà
una oposició constructiva per tal de millorar el sistema
sanitari d’aquesta comunitat autònoma, i en aquest sentit van
encaminades les esmenes parcials que hem presentat als
pressuposts de l’any 2020. 

Vostès, i em referesc evidentment als partits d’esquerres,
vénen que prioritzen les persones i el que queda clar aquí, amb
aquest pressupost, és que a qui prioritzen són les seves
persones, perquè per prioritzar les persones haurien d’haver
acabat amb els principals problemes d’aquesta comunitat
autònoma, que és la falta de determinats professionals
sanitaris, la saturació a urgències hospitalàries, llistes
d’espera a especialistes, que avui ja hem vist també a un diari
que hi ha un 93% de les persones que esperen més de 60 dies
un especialista per a primera visita; també fan falta a primària
les llistes d’espera, falta de proves radiològiques, deficiències
a les infraestructures; i no ha estat així, vostès han prioritzat
les seves persones, contracten més alts càrrecs.

Per tant, el primer que volem fer des del Grup Popular és
agrair la feina dels professionals sanitaris públics d’aquesta
comunitat que mantenen la qualitat a un gran nivell, malgrat
patir una gestió política erràtica. 

El debat respecte de la totalitat el reservarem per al Ple i
avui ens centrarem en la defensa de les esmenes parcials, unes
esmenes parcials que coincideixen amb altres grups polítics,
esmenes realistes, constructives i  que reflecteixen les
demandes i necessitats dels ciutadans dels diferents indrets de
totes les Illes Balears.

Per una banda, presentam una sèrie d’esmenes que
arrossegam des de fa anys les quals, incomprensiblement, es
rebutgen any rere any, encara que són molt necessàries, com,
per exemple, e l suport als consells i als ajuntaments en el
tema sociosanitari, salut mental i conductes addictives. És
evident que hem de millorar la coordinació entre l’atenció
primerenca i el desenvolupament infantil per potenciar
l’atenció precoç de múltiples malalties. La dotació d’un
al·lergòleg a cada àrea de salut, proposta de resolució
aprovada en el debat de política general de l’any 2017 i que
encara no s’ha complit. Augment del personal sanitari a
atenció primària per evitar la pressió assistencial que pateixen
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dia sí i dia també, i com jo he denunciat tantes vegades avui tu
crides per demanar cita a un metge de capçalera  a un centre
d’atenció primària i et poden donar per d’aquí deu dies, i això
passa a dia d’avui a Mallorca. 

És fonamental potenciar les especialitats deficitàries,
parlam d’un increment d’especialistes on hi ha aquest
problema com pediatria, neurologia, traumatologia,
ginecologia i anestesistes, però també hi ha demandes
puntuals com la contractació d’un pediatre per al centre  de
salut d’Es Castell i Sant Lluís. 

Consideram vital que donin suport a les esmenes
encaminades a la contractació de geriatres, reforçar la
cronicitat, augmentar la teleassistència domiciliària, millorar
el servei de seguretat per tal que els professionals no pateixin
agressions. Tornam a insistir en la contractació d’un
administració a Cala en Porter, esmena aprovada als
pressuposts de l’any 2019, però que no s’ha fet efectiva a dia
d’avui. Una residència per a desplaçats a Mallorca, demanda
continuada de Menorca i les Pitiüses.

També una sèrie d’esmenes que fan propostes concretes
com reforços de diferents SUAP com el de Dalt de Sant Joan
o Cala Salada; reforços d’ambulàncies com la de Sant Joan de
Labritja, Sant Josep de la Talaia, Santa Eulària i Santanyí; la
creació d’hemodinàmica a Menorca; la dotació de més
ambulàncies pediàtriques, etc. 

És necessari potenciar el TAC a l’Hospital Mateu Orfila o
els equips radiològics de Sant Joan, la creació d’Unitat de
Dolor, també l’actuació a diferents centres sanitaris com
Alaior, Canal Salat, Santa Eulària, Sant Antoni, Es Viver,
Escorca, Llucmajor, Montuïri, Santanyí, Artà, Santa Margalida,
Manacor, Pollença, Campos, Felanitx i d’altres.

Una altra esmena de vital importància la del complement
de fidelització i plus d’insularitat per poder iniciar
l’equiparació del plus d’insularitat amb Canàries, i així ser més
competitius a l’hora que venguin determinats professionals a
les nostres illes. 

Consideram una millora necessària dotar de canviadors
fixes per a discapacitats adults als hospitals de les Balears, una
demanda que ens han fet pares i mares amb nins amb certes
discapacitats. Molt necessari és dotar de més pressupost els
diferents programes de prevenció, especialment el de càncer
de mama i càncer de còlon.

Per aconseguir una igualtat entre ciutadans de les Balears
hem de lluitar per aconseguir l’actualització de les
compensacions que paga l’ib-salut per a desplaçaments,
estades i manutenció dels pacients i acompanyants que han de
rebre assistència sanitària fora de la seva illa on resideixen.
Per aquest motiu presentam una esmena en aquest sentit.

Una altra esmena, la creació d’una base del 061 a
Formentera. 

Com veuen el Partit Popular presenta esmenes totes elles
en positiu i totes elles pensant en les Illes Balears.

Quant a les esmenes presentades pels altres grups n’hi ha
moltes que coincideixen amb les que presenta el Grup Popular
i confiarem que surtin endavant, però a dia d’avui nosaltres
votarem abstenció a totes les esmenes dels altres partits
polítics i ho deixarem per al Ple.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bon dia a tothom. Des del nostre
grup parlamentari el nostre posicionament que traslladam a la
resta d’aquestes comissions que avaluen el pressupost per
seccions va en línia d’una sèrie d’actuacions, una és que no
hem presentat ni presentarem cap esmena a la totalitat, perquè
entenem que els programes són suficientment específics per
fer les esmenes corresponents amb els criteris que nosaltres
consideram que ha de ser un pressupost eficaç i eficient per
dur a terme les polítiques que pretén aquest govern del pacte.
Entre elles, sobretot, hem fet esmenes que garanteixin la
territorialitat i l’equitat entre les diferents illes i sobretot el
suport a les institucions que presten els serveis de manera més
propera, com són les entitats locals, consells insulars i entitat
local menor i ajuntaments.

Per altra banda, hem fet les esmenes dins la línia de reduir,
perquè entenem que s’han de reforçar sobretot els programes
d’inversió i els programes que vagin adreçats a la qualitat de
vida, a la promoció de la salut i sobretot al suport als
col·lectius més vulnerables i de major risc. Per tant, entenem
que, atès que els números evidentment, com s’esmentava aquí
en debats anteriors, el pressupost està aprovat tant el
d’ingressos com el sostre de la despesa, entenem nosaltres
que el lloc d’on s’ha d’ajustar i treure els doblers per dotar les
partides més necessàries i insuficients que consideram
nosaltres és del capítol 2 , de despesa corrent, on des d’un
àmbit d’una caixa amb molta discrecionalitat per part dels
gestors polítics, i el capítol 1, que el que ha fet, i es veu
clarament, és nomenar més personal eventual i més càrrecs
d’alta direcció, no només a l’estructura orgànica de direccions
generals, secretaries i conselleries sinó també dels ens
públics instrumentals, que és on nosaltres trobam que s’ha de
retallar en aquests capítols i que suposa una major activitat de
control per part dels grups parlamentaris.

Per altra banda, nosaltres no minvam en absolut les
partides corresponent a inversió i especialment al capítol 7,
d’infraestructures, perquè com volem a les nostres esmenes
presentades es tracta de garantir que el Servei de Salut dins els
àmbits de l’atenció primària, dins els àmbit hospitalaris o dins
els àmbits fins i tot de dotació del transport sanitari sigui
suficientment dotat i es garanteixi sobretot aquest tipus de
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transport, aquest tipus de suport a tot i cada un dels indrets de
la nostra comunitat autònoma, especialment municipis on les
ambulàncies no tenen una dotació de prevenció i de suport
d’urgències les 24 hores o almanco s’han de desplaçar
llargues distàncies per donar una resposta immediata i eficaç
a una urgència.

Les nostres línies han estat sobretot fer esmenes per dotar
suficientment programes molt específics també, sol·licitam
i proposam uns programes específics sobretot per a la
promoció de la salut i per a la prevenció. Entenem nosaltres
que la conselleria només parla de promoció de la salut, però
és complementària a la prevenció sobre aquests col·lectius
molt vulnerables, molt de risc i s’ha de fer incidències
d’actuacions molt concretes, especialment a la població
juvenil amb nous risc i amb noves addiccions, com pot ser
especialment el joc o l’augment del tema del consum de tabac
i d’alcohol en els joves en edats més primerenques cada
vegada més.

Per tant, les nostres esmenes presentades aquí són
especialment propostes de dotació pressupostària major al
transport sanitari de segons quins municipis, concretament
d’alguns municipis de l’illa d’Eivissa.

Programes específics i un programa de xoc contra..., és a
dir, per a la protecció dels treballadors públics del Servei de
Salut; no faré esment que hi ha una mitjana que cada 15 dies hi
ha una agressió a un personal de serveis de salut, i el personal
de serveis de salut és to t el que està dins l’àmbit d’un
establiment de la salut, no parl únicament de metges sinó
d’infermers, d’auxiliars, de zeladors, del cos administratiu que
és a admissió fins i tot, o fins i tot els treballadors que hi ha en
l’àmbit de la prestació de serveis generals dels centres
hospitalaris. Per tant el pla de xoc és necessari, és
imprescindible, i nosaltres demanam una dotació
pressupostària, demanam que hi hagi uns plans específics amb
una dotació pressupostària que deixam en mans, evidentment,
del Servei de Salut, de l’ib-salut, que és el que ho ha
d’esmentar.

Però també hi ha personal sanitari que necessita un suport
i que denuncia insuficiències en la seva formació, en els
protocols de funcionament o en els temes de risc i prevenció
de riscs laborals, com són els  zeladors i les zeladores dels
centres hospitalaris. Per tant entenem que hi ha d’haver
programes específics i actuacions específiques des dels
responsables de salut per solucionar aquests temes.

Hem fet esmenes dins la línia de major dotació
pressupostària i de prioritzar sobretot l’equipament i les
instal·lacions sanitàries, dotar-les del mobiliari adequat, i
especialment la renovació d’aquest mobiliari, que hi ha
queixes dels ciutadans, dels usuaris, en aquest aspecte.

Hem fet una esmena molt específica per demanar una
dotació pressupostària de quasi 700 milions, i hem demanat
una afecció i una (...) pressupostària llevant-la de despesa
corrent, perquè entenem i reivindicam de bell nou, com així
ho reivindiquen les famílies i molts de pediatres i

l’Associació Pediàtrica Espanyola, en tema de la vacunació de
la meningitis i la tetravalent des dels 0 anys; entenem que va
ser rebutjada una proposició no de llei i tenim l’oportunitat de
tornar-la a dur aquí a través d’una modificació, d’una esmena
al pressupost. Insistim que és prioritari, i de cada vegada més
estan anant famílies i estan assumint el cost. No ens preocupa
tant el tema de la família que es pugui pagar la meningitis, la
vacuna sobre aquesta tetravalent, ens preocupen les persones
que volent-ho fer per la recomanació del seu pediatre, que han
triat ells, no ho puguin fer perquè no tenen suport, els
suficients ingressos. Per tant creim des del Grup Parlamentari
Ciutadans, que ha d’entrar dins la cartera de vacunació,
sobretot per la prevenció del risc que suposa de contagi i
evidentment de prevenció per aquesta malaltia.

Demanam campanyes específiques, i hi ha diferents
esmenes en aquest sentit, per a la promoció de la salut. Les
campanyes de sensibilització i d’informació han de ser
eficaces, molt eficaces, i han de ser eficients, i han de tenir
l’impacte necessari, han de tenir tota una estratègia
d’implementació en els centres de salut i en els centres
hospitalaris on s’hagi concertat la prestació de serveis de
l’administració pública. I em vull avançar a unes valoracions
que se’ns han traslladat, en les dues llengües; i per què en les
dues llengües?; el que hem de garantir sobretot en temes de
prevenció i en temes de promoció de la salut és la comprensió
i l’enteniment immediat, un impacte sobre..., s’ha de vacunar
de la grip, o una campanya en prevenció de l’alcohol, o
prevenció de les drogues, o en la vacunació, s’ha de garantir en
les dues llengües oficials de les Illes Balears. Per què?,
perquè va a un impacte de tota la població. Hi ha població en
què la comprensió  de les dues llengües encara no la té
assolida; per tant demanam... Son moltes esmenes perquè
afecten moltes partides pressupostàries, tant de l’ib-salut com
dels serveis generals de la conselleria, però també aquelles
transferències corrents que es puguin fer a altres entitats
perquè puguin dur a terme actuacions de prevenció. Per tant
per això ho hem ficat a les partides 48 dels diferents
programes. És a dir, instam també que les entitats amb aquest
tipus de campanyes tenguin l’impacte adequat, i la
immediatesa en l’arribada de la informació. Això ja ho vàrem
traslladar a la conselleria i per això vull fer especial esment
que aquí hi haurà moltes esmenes que parlen de les dues
llengües oficials. El nostre posicionament sobre aquest tema
lògicament és prioritari quant a garantir els drets i sobretot en
temes de promoció i de prevenció.

Hem demanat també campanyes específiques, i així feim
esmenes tant d’afectació, perquè entenem que el pressupost
és suficient per poder-ho fer, però sobretot que el Servei de
Salut i especialment les direccions generals de promoció de
la salut facin campanyes específiques per a la prevenció de les
noves addicions. És un tema que la FAPA avui està fent unes
jornades en tema de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

 



570 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 4 / 12 de desembre de 2019

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. ...en el tema del joc, i entenem que ha
de tenir un impacte important i una prioritat el tema de la
prevenció de les addiccions en general, i ens consta que aquest
govern vol impulsar, i els partits que li donen suport, una llei
d’addiccions i ho contemplarà, però no podem esperar a la
tramitació d’una llei i que sigui suport econòmic només a la
llei, sinó que el tengui immediatament amb campanyes
juntament amb les entitats i amb les federacions i
associacions de pares i mares d’alumnes.

Llavors en torn de contrarèplica faríem més aportacions.
Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio
Gómez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Ya es la tercera vez que me cambia el apellido, Sra.
Presidenta.

Muchas gracias. Seré muy breve. La enmienda a la
totalidad la dejaremos para discusión al pleno, y nosotros
llevamos tres enmiendas de afectación que suman en total
2.600.000 euros para ayuda a las mujeres embarazadas. De la
misma forma que en la comisión anterior hemos hablado de
ayudas a la natalidad porque nos preocupa y mucho el invierno
demográfico al que se encamina nuestra comunidad en
particular y España en general, también sentimos una honda
preocupación por el número de abortos que existe en esta
comunidad, que nos sitúa prácticamente a la cabeza de todas
las comunidades autónomas. El 97% de las interrupciones
voluntarias del embarazo que se producen en esta comunidad
no lo son ni por riesgo para la salud de la madre ni por
inviabilidad o malformaciones del feto; estos nos hace pensar
que muchos de esos abortos, de esas interrupciones
voluntarias del embarazo, se deben principalmente a
cuestiones socioeconómicas. Pensamos que los poderes
públicos deben realizar un esfuerzo en favor de la vida, por la
cultura de la vida, y que ninguna mujer debería interrumpir su
embarazo por una cuestión meramente económica o de
necesidad.

Nosotros estamos muy concienciados con este tema, nos
preocupa mucho, y pensamos que la decisión de la mujer sólo
se puede considerar una decisión libre cuando no es
consecuencia precisamente de carencias económicas o
sociales, y por eso pensamos que es fundamental apoyar a las
mujeres embarazadas, hacer un esfuerzo en este sentido, y
reducir esta tasa de abortos que consideramos absolutamente
injustificada y desproporcionada en nuestra sociedad.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré molt breu. Hi ha moltes
de les esmenes que s’han presentat avui a les quals donarem
suport, dels diferents grups polítics; d’altres hi votarem en
contra, no entraré en el detall fins a l’hora de la votació, però
en qualsevol cas sí que vos voldríem presentat les esmenes
que El Pi presenta a aquesta secció 18, que correspon a Salut.

Pensam que és fonamental apostar per la investigació a la
nostra comunitat autònoma; pensam que una societat que té un
pressupost important per al tema d’investigació és una societat
que està al nivell que ha d’estar i que correspon; pensam que
una societat que investiga és una societat progressista i
moderna, i a més a més no hem d’exportar talents, que a
vegades és a la força, sinó que podem important talents i
també mantenir aquí els nostres cervells privilegiats d’un
jovent i d’uns professionals que estan absolutament formats i
preparats per donar resposta a moltes de les incògnites que
encara la ciència presenta. Per això la nostra esmena 9669 és
augmentar la partida per a investigació a la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears, l’IDISBA, perquè
pensam, com deia, que la investigació és fonamental i hem de
posar en valor el nivell dels nostres investigadors. Hem
aportat, o presentam, o  proposam, una partida de 3 milions
d’euros en aquest sentit.

La 9698 parla de la instal·lació de desfibril·ladors
automàtics a zones públiques de gran afluència. He de
recordar que la passada legislatura, i a proposta d’El Pi, es va
aprovar una PNL que ja instava que es posassin aquests
desfibril·ladors i que de fet encara no s’ha fet, per tant,
esperam, la tornam presentar per un valor de 100.000 euros;
9670 a destinar personal sanitari suficient al PAC de
Portocristo per tal que pugui oferir atenció les 24 hores del
dia. En aquest sentit també va una partida de 60.000 a Cala
Ratjada, una partida de 60.000 al PAC del Port d’Andratx i
també volem amb la 9705 que s’augmentin les places de
metges de familia a l’Atenció Primària a Campanet. 

Proposam a la 9715 destinar personal sanitari suficient al
local del centre cívic de Ses Salines on hi ha un metge que
passa consulta perquè pugui oferir l’atenció les 24 hores del
dia en temporada turística i recordam que és un centre cívic on
visita el metge.

9671, redacció del projecte per a un nou PAC a Manacor
per una quantia de 100.000 euros, esmena d’afectació. 9672,
un nou PAC a la Colònia de Sant Jordi. 9673, un nou PAC a
Pollença, també per 100.000. I 9674 és la reforma, el
projecte de reforma per a un valor de 100.000 euros a la
reforma de la unitat bàsica del Port de Pollença, i per acabar
la 9675, redacció del projecte per a un nou PAC a Artà per
7.000 euros.
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Com dèiem hi ha diferents esmenes a les quals donarem
suport avui dels nostres companys diputats en aquesta reunió
d’avui, però en qualsevol cas vull dir al Sr. Sergio Rodríguez
de VOX que es calmi perquè avui sí que m’abstindré en una de
les seves propostes en relació amb la maternitat, el que passa
és con la argumentación ya me ha puesto un poco nerviosa,
lo tengo que decir, porque empieza a decir que si los
abortos, que si tal. El cuerpo de las mujeres es libre, las
mujeres somos libres, me abstendré pero por favor no haga
valoraciones de este tipo perquè em faria tornar enrere, però
hi tornaré, m’abstindré en alguna.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. És el torn ara de la representant del
Grup Parlamentari Mixt, en aquest cas la representant de Gent
per Formentera Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En aquest cas les dues
esmenes que va presentar... vaig presentar jo mateixa en
representació de Gent per Formentera, Partit  Socialista
Formentera, Esquerra Unida Illes Balears varen ser aprovades
en ponència. Per tant, no cap aquí tampoc la seva defensa.

Tot i així sí que vull mostrar la meva satisfacció per totes
dues, però d’una manera molt especial pel fet que per primera
vegada Formentera, l’hospital de Formentera a  partir de l’any
que ve comptarà amb un servei propi del 061, cosa que
millorarà molt, molt l’atenció a les emergències i a les
urgències. Per tant, aquesta és una gran passa i crec que n’hem
d’estar molt contents.

I pel que fa a les esmenes en aquest cas dels companys
meus de grup, de MÉS per Menorca, té una esmena viva,
evidentment com ells  no hi són no la poden defensar, però
entenc que quedaria defensada en els seus termes, tampoc no
em pertoca a mi fer la defensa d’aquesta esmena.

Pel que fa a la resta majoritàriament, excepte alguna
transacció que s’ha proposat i en la qual estic d’acord i
excepte algunes altres esmenes en aquest cas d’El Pi que
votaré a favor, a la resta d’esmenes no els donaré suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara en torn en contra correspon
el torn a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Hi ha problemes evidentment que
vénen d’antic al nostre sistema sanitari i ve condicionat també

per una qüestió de finançament autonòmic que esperem que es
pugui revertir amb l’entrada del nou govern estatal.

Evidentment invertir en salut és invertir en qualitat de vida
de la nostra comunitat autònoma, per la nostra part vull agrair
les diferents propostes i comentar que votarem a favor de dues
presentades per Ciutadans, una en relació amb les agressions
a professionals sanitaris, a la qual s’ha presentat una
transacció, i també una altra que té a veure amb l’addicció al
joc en joves i en infants, que esperam que es pugui coordinar
i es pugui fer aquest programa tant des de l’ib-salut, des del
Servei de Salut, com des de la Direcció General de Comerç de
manera consensuada en establir sinergies que sigui profitoses
per a la població en una situació tan especialment sensible.

Respecte de les esmenes presentades per El Pi, hi estam
a favor i així votarem de tres qüestions importants que són la
redacció del projecte de nous PAC, de punts d’atenció
continuada, que són necessaris i que s’han reclamat de manera
continuada per a la població i  pensam que serà un avanç, que
són concretament els d’Artà, Pollença i Manacor. Pensam que
així es donarà una millor atenció d’urgència a la població
d’aquests municipis i també dels limítrofs, evidentment.

En relació amb les esmenes de VOX he de dir que
evidentment els avortaments no s’han de produir per
condicions socioeconòmiques, pensam que el que s’ha de fer
és invertir en salut sexual i reproductiva i simplement com...
faria un esment, perquè crec que també és obligació dels
diputats i diputades fer aquesta part pedagògica, no?

La Llei Orgànica 2/0010, de salut sexual i reproductiva i
d’interrupció voluntària de l’embaràs, dedica dues terceres
parts al que és salut sexual i reproductiva, és a dir, a evitar que
es produeixin embarassos no desitjats i que també les dones
tenguin una salut sexual plena i que en puguin gaudir i he de dir
que evidentment en el consentiment informat, per si ho
desconeix el representant de VOX, quan es fa el consentiment
informat i s’aporta tota la documentació a la dona és obligat i
està estipulat per llei que se l’ha d’informar de tots els
recursos sanitaris, socials i de qualsevol altre caire que puguin
ser necessaris perquè la dona, si vol, pugui endavant el seu
embaràs. Això està garantit per llei a Espanya, és a dir, que no
s’està produint aquesta situació que ells comenten. 

Una vegada aportada tota aquesta documentació i aquesta
informació detallada i individualitzada s’han d’esperar tres
dies per llei fins que es produeix aquest avortament, que li he
de dir que en més del 70% dels casos és químic, és a dir, que
només és una pastilla i el que... el que expulsa la dona són
molt poquetes cèl·lules, no estam parlant d’avortaments amb
les condicions en què ells a vegades ens volen fer veure.

 En relació amb les propostes del Partit Popular vull
comentar a la Sra. Durán que estam..., n’hi ha una
concretament que ens sembla singular i que pensam que s’ha
de treballar amb una transacció, que en aquests moments no la
tenim preparada, però que de cara al Ple per ventura la podrem
tenir, la dels canviadors que ha comentat per als infants
discapacitats ens sembla especialment interessant i intentarem
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treballar en una transaccional, si no la podem tenir avui, idò de
cara al plenari com a mínim aquesta. Pensam que no li podem
concretar en aquests moments l’import, però pensam que seria
interessant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, presidenta. Tal i com ja feia també
referència abans a la comissió de benestar social i tot i les
circumstàncies que coneixem prou bé tots  els grups
parlamentaris de dificultats de finançament de la comunitat
autònoma i això evidentment sempre té una repercussió quan
aprovam els pressupostos d’aquesta comunitat i aquesta
necessitat de revisar el sistema de finançament de la
comunitat autònoma evidentment ens du a qüestions com la
que parlam aquests dies, de dir: “bé, escolta, aquests
pressuposts que duim són suficients per donar resposta a totes
les demandes que es produeixen?”, la resposta evidentment és
“no”.

Aquests pressuposts milloren quantitativament i
qualitativament el que teníem? Sí, sense cap dubte ni un, no de
bades tornen ser els pressuposts més elevats en tota la història
d’aquesta comunitat autònoma i això també s’ha de posar en
valor.

Precisament que en unes circumstàncies com les que
patim o vivim siguin precisament els pressuposts de salut, els
d’educació i els de benestar social els que pugen evidentment
és un factor que s’ha de tenir en compte que demostra quines
són les prioritats d’aquest equip de govern o d’aquest govern.

En referència a les esmenes, i per no allargar massa més
el discurs, donarem suport també exactament a les que feia
referència abans la companya d’Unidas Podem i amb les
transaccions que a més també ha enumerat i a la resta hi
votarem en contra. Esperam al Ple per poder tenir un debat
més en profunditat tant de les esmenes a la totalitat com
també de les que quedaran vigents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el moment ara del
representant... donar el pas al representant del Grup
Parlamentari Socialista Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, malgrat el gruix
del debat polític  es deixi per al debat en Ple de la propera
setmana, sí que des del Grup Parlamentari Socialista volíem

fer un seguit d’observacions, relatives al pressupost que
integra tot el conjunt de la Conselleria de Salut del Govern de
les Illes Balears. En aquest sentit crec que és important que
recordem que els comptes d’aquest departament per a
l’exercici 2020 superen els 1.700 milions d’euros i que
aquesta quantia, malgrat el bloqueig polític, l’estancament
pressupostari fruit de la pròrroga dels pressuposts del 2018,
dels Pressuposts Generals de l’Estat, de la manca d’un nou
sistema de finançament i de les incerteses econòmiques, com
deia, malgrat tot això aquest pressupost s’incrementa fins i tot
lleugerament respecte del de 2019, l’any en curs. I si encara
feim la mirada un poc més cap enrera, veim que des de l’any
2015 el pressupost de la Conselleria de Salut s’ha incrementat
en aquests moments en prop de 411 milions d’euros, el que
implica un 31,2% d’increment pressupostari en una àrea, en un
departament, en una conselleria que nosaltres creim que és
molt important.

Aquests increments pressupostaris han permès entre altres
coses, garantir una assistència sanitària sostenible i adequada
a les necessitats de la població de les Illes Balears mitjançant
l’equitat i la universalitat a l’hora d’accedir al nostre servei
sanitari. De la mateixa manera aquest esforç econòmic que
comentava que s’ha fet des de l’any 2015, ha permès
incrementar entre d’altres exemples també, la inversió
sanitària per habitant en un 16%, el que implica haver passat de
1.281 euros a 1.483 euros. El nombre de llits per cada 1.000
habitants en un 60%, o fins i tot els metges especialistes en un
20%. Igualment avui mateix coneixíem una nova convocatòria
de places d’oposició, 171 aquest mes de desembre, que se
sumen a les 997 que es varen aprovar el passat mes d’abril a
diferents categories, a 26 categories diferents, que no fa una
altra cosa que generar estabilitat dins el servei sanitari i
conseqüentment millorar el servei i l’atenció al ciutadà.

Igualment avui també hem conegut un nou acord sectorial
dins l’àmbit de salut que permetrà que el personal sanitari
cobri el sou íntegre en períodes d’incapacitat temporal des del
primer dia de baixa. Per tant, veim com aquestes dades es
traslladen o es concreten en mesures determinades que
milloren el nostre sistema sanitari. Això són fets que -com
deia- són palpables, es toquen amb les mans i no són
afirmacions que des dels grups que donam suport al Govern
volem repetir, com de vegades es diu, per convertir-lo en
realitat. Són fets que d’una manera o una altra avalen la gestió
de l’actual govern en matèria sanitària.

I això no lleva que des del Grup Parlamentari Socialista
com han fet altres grups, reconeguem que encara queda molt
de camí per recórrer en moltes qüestions, per portar a terme
millores concretes en diferents àmbits i som conscients que
per a això si tenguéssim o disposéssim d’un nou sistema de
finançament, tendríem més marge pressupostari per poder
ampliar polítiques en l’àmbit de la salut, com en molts
d’altres.

En qualsevol cas per part del nostre grup parlamentari no
tenim cap dubte que el pressupost que ara debatem permetrà
mantenir les principals línies d’actuació en matèria de salut
que s’ha fixat aquest departament i que entre d’altres podem
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fer esment a l’aposta per la modernització de l’Atenció
Primària al llarg d’aquests propers quatre anys, l’aposta per
seguir implementant estratègies de salut mental i d’atenció a
la cronicitat, l’aposta per la progressió al llarg d’aquesta
legislatura d’una llei d’addiccions i el desenvolupament del
decret relatiu a l’alimentació saludable, l’aposta per la
formació i la investigació dels professionals sanitaris a través
de l’IDISBA o l’aposta per l’aprovació d’una llei de consum.

En qualsevol feta aquesta exposició inicial, passaria a
comentar les diferents esmenes que han fet els grups
parlamentaris. En primer lloc en relació a les esmenes del
Partit Popular, em referiré primer a la motivació per votar en
contra i després em referiré a l’esmena que encertadament han
assenyalat la companyes de Podem i de MÉS per Mallorca. 

En primer lloc hi ha esmenes per exemple relatives a
vehicles per a metges rurals, que s’han renovat recentment; a
la creació de la unitat del dolor, que ja existeix a Son Espases;
creació d’un coordinador de salut mental, que ja existeix, o el
tema de la residència per a desplaçats a la nostra illa, que és
una qüestió que s’ha debatut també en Comissió de Salut a
través de PNL i que ja van quedar els posicionaments de tots
els grups en relació a aquesta qüestió.

I després certament el Grup Parlamentari Popular fa un
gruix d’esmenes relatives a nous equipaments, a nous centres
de salut, l’ampliació i millores i noves unitats bàsiques, que si
no m’he descomptat afecten, suposen una quantia de més de
25 milions d’euros. En aquest sentit el primer que hem de dir
és que totes aquestes esmenes afecten la mateixa partida, tot
el pes d’aquestes esmenes recau dins la mateixa partida i, per
tant, implicaria un poc posar potes per amunt el pressupost
actual o el que estam debatent i aprovant de la Conselleria de
Salut. Això no vol dir que no hi hagi elements en aquesta
aposta que fa el Partit Popular a través de les seves esmenes
de nous centres de salut o millores relatives a centres de salut,
que no estiguin incloses, que no s’estiguin executant o que no
estiguin previstes en el Servei de Salut en aquest moment. Per
tant, des dels grups que donam suport al Govern entenem que
val més assumir les previsions que realitza el Govern en
aquest sentit, en relació amb la construcció de nous centres de
salut, o a la millora dels centres de salut, que aprovar tot
aquest conjunt d’esmenes que presenta el Partit Popular.

Ara em voldria referir a l’esmena 9908, que com deia s’hi
ha referit la companya de Podem i el company de MÉS per
Mallorca. En aquest sentit voldríem proposar una transacció
al Grup Parlamentari Popular per 30.000 euros en aquesta
partida, crec que la seva esmena és de 100.000 euros,
nosaltres volíem fer la proposta perquè aquesta quantia sigui
de 30.000 euros.

En relació amb les esmenes dels altres grups
parlamentaris, m'hi referiré molt ràpidament, no sé com vaig
de temps, voldria no haver d’esgotar tots els minuts que tenc.
En relació amb les esmenes de Ciutadans, n’hi ha unes
relatives a la qüestió de vacunes, que també és un tema que
hem debatut en la Comissió de Salut i que també va quedar clar
quin era el posicionament dels diferents grups parlamentaris.

Després hi ha esmenes molt semblants relatives que el
material informatiu es pugui editar en les dues llengües, temes
d’addiccions, tema de tabac, d’alcoholisme, també al suïcidi.
Les esmenes de Ciutadans en aquest sentit fan referència a
aquestes qüestions. I en aquest sentit sí que li volíem proposar
una transacció. A l’esmena 9597, per únicament modificar el
programa i que el programa que apareix a l’esmena es
modifiqui pel 413E01. D’acord?

I també volíem presentar una transacció a l’esmena 9536,
que crec que és una errada del Grup de Ciutadans, perquè han
fet per una quantia crec que supera els 1.600 milions d’euros,
si no estic equivocat. Sí que volíem fer una transacció a
aquesta esmena perquè el motiu d’aquesta esmena, que és
relatiu a editar material també per combatre les agressions al
personal sanitari, sigui de 30.000 euros...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Perfecte. Gràcies, presidenta. Finalment en relació a les
esmenes d’El Pi, n’hi ha que són molt atractives, com per
exemple la que fa referència a l’IDISBA, però també és una
quantia elevada que afecta diferents conselleries i a vegades el
que deim és que una esmena és com una moneda que té dues
cares i encara que una cara sigui molt positiva, hem de veure
també d’on surten les baixes per fer una esmena i en aquest
sentit crec que hem de posar en valor que el pressupost de
l’IDISBA s’ha duplicat, que funciona bastant bé i, per tant, no
la podríem acceptar.

En qualsevol cas, com també han comentat, acceptaríem
les esmenes 9671, 9673 i 9675. Finalment rebutjaríem les
esmenes del Grup Parlamentari VOX i la del Grup Mixt, MÉS
per Menorca.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Ara pels torns de rèplica i amb un
temps màxim de cinc minuts donarem la paraula a la
representant, en primer lloc, la representant del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, presidenta. Per concretar una misèria, he de dir
que en resposta als partits polítics, als diputats que han dit que
no entenen les esmenes del Partit Popular, ho he dit a la meva
primera intervenció, són esmenes presentades perquè creim
que van destinades a millorar el servei sanitari de les nostres
illes, de totes les Illes, i gran part d’aquestes demandes
d’infraestructures que nosaltres hem posat, per no dir totes i
cada una de les infraestructures que hem posat, són demandes
que ens vénen demanades per persones afectades, per exemple
he explicat abans la dels (...), però el que són infraestructures

 



574 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 4 / 12 de desembre de 2019

vénen demanades pels municipis o per les diferents illes
perquè fan falta.

A les Illes Balears tenim un problema; en el tema del
servei sanitari el problema que tenim és que amb els recursos
que hi hem destinat aquesta darrera legislatura no hem millorat
el servei que reben els pacients, i això és el gran problema que
tenim en el nostre servei sanitari. És a dir, les llistes d’espera
augmenten cada dia; es va fer un decret de mínims, es va signar
un decret de mínims l’octubre de l’any 2018, ara fa un any, i
de les quatres coses que s’haurien de vigilar a la llista d’espera
perquè es complís aquest decret de mínims només se’n fan
dues, i així i  to t no es compleixen, que són les primeres
visites als especialistes i les intervencions quirúrgiques. No
sabem res de les llistes d’espera quant a les segones visites
perquè no arriben mai, o les proves diagnòstiques. El gran
problema que tenim a les nostres Illes Balears és que et donen
una primera visita per a un especialista, que en teoria hauria de
ser en 60 dies i avui hem sabut per un mitjà de comunicació
que el 93% de la gent que espera una primera visita a un
especialista passa i de molt els 60 dies, per tant el decret de
mínims no es compleix; tampoc no es compleix el tema de les
intervencions quirúrgiques, però el que ja és una autèntica
bogeria és el tema de les proves diagnòstiques, amb una falta
d’especialistes molt, molt greu, que abans he fet menció a tota
una sèrie d’especialistes que feien falta, com per exemple
radiòlegs, que en aquesta comunitat autònoma ens du a tenir
una llista d’espera d’entre 8 mesos i més d’un any per tenir una
radiografia o una ressonància magnètica, i això passa avui en
dia a les nostres illes. I si després esperes una segona visita a
un especialista quan tenguis la prova diagnòstica feta, parlam
del fet que les segones visites anam a un any i mig o dos anys.

Per tant aquests tipus de coses, amb aquest pressupost
presentat per a l’any 2020, no se solucionaran, com per
exemple un tema que ens preocupa, i molt, que és el tema de
la prevenció. Vaig quedar bastant espantada quan a la
compareixença de la consellera quan va presentar els
pressuposts va dir: “Bé, no em faci parlar gaire de la
prevenció, perquè hi ha gent que no hi creu, en la prevenció”,
talment, i es pot veure en el Diari de Sessions. Crec que s’ha
d’apostar per la prevenció, perquè crec que estar a la cua, per
exemple, en proves de prevenció de càncer de mama i que
només arribem a un 33% de les dones de més de 50 anys
anualment és terrible per a les Illes Balears; molt capdavanters
en moltes coses, però en prevenció estam a la cua. 

S’ha de potenciar l’Atenció Primària, i  amb aquests
pressuposts no es fa. Creim que això no és bo; evidentment no
ens agraden les motivacions que diuen per votar en contra,
senzillament jo diria que són excuses de mal pagadors.

I quant als equipaments, els equipaments tenen a veure amb
les prioritats que té aquest govern d’aquesta comunitat
autònoma. Aquest govern d’aquesta comunitat autònoma
destina 5 milions d’euros a un tema d’habitatge de grans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut. Un minut.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... als grans..., a la gent..., sí, als grans tenidors d’habitatge,
troben que han de destinar-hi 5 milions d’euros; en canvi
consideren que tots aquests nous equipaments que fan falta i
que són una demanda real dia a dia, idò consideren que no és
prioritari. 

Per tant està molt bé, i a la boca li fan dir el que volen,
“nosaltres som molt socials i nosaltres miram molt pels
serveis”, però en aquesta comunitat autònoma ni ha millorat la
llista d’espera, al revés, i a més tenim un problema molt greu
per ser atractius perquè venguin professionals aquí, perquè una
vegada vénen aquí els posam tants emperons que vénen, són
interins, i després se’n van, i sabent que a tot Espanya hi ha una
manca d’especialistes, a Balears hauríem de fer un esforç,
esforç que no es veu reflectit en aquests pressuposts que avui
parlam de Salut.

Dit això, quant a l’esmena...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. Quant a l’esmena 9908, gràcies, és una esmena que
com he dit abans havia vengut demanada per una demanda que
ens havien fet a través d’una reunió amb pares i mares, que
entenien que quan anaven a una visita a un hospital...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, per favor...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. Bé, nosaltres crèiem que la quantitat havia de ser
100.000 euros; si de cas ara amb un moment, Sra. Presidenta,
després quan haguem acabat parlarem amb els partits i
mirarem a veure si arribam a un poc més, perquè 30.000 ens
pareix molt escàs per arribar a tots els hospitals de totes les
Illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo faré primer de tot un aclariment
sobre les dues esmenes. Primer vull agrair que s’hagin
interessat els grups que donen suport al Govern per l’esmena
9536, que ja dic que sí, que l’acceptarem, i faré unes
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valoracions però l’acceptarem; i la 9597, que també
l’acceptarem.

Quant a l’esmena 9536 el que volia dir és que fèiem
afectació, és a dir , està malament el redactat, a posta no
s’entén; de fet quan l’he llegida avui matí m’he adonat tot d’una
que... Nosaltres el que demanàvem és que es duguessin a
terme actuacions específiques encaminades a..., com hem fet
esmenes a altres llocs. Clar, si deim “específica per a tota la
partida global” pareix que volem que tota la partida de l’ib-
salut...; evidentment és una qüestió de redacció, però no la
filosofia, el que volíem és que es duguessin a terme
programes específics o actuacions específiques sobre això
que esmenta l’observació. Per tant acceptarem la transacció i
per tant l’esmena.

30.000 euros; no ho sé, nosaltres el que donam és un vot
de confiança i agraïm la voluntat dels partits que fan la
transacció, i farem seguiment a la conselleria. Trobam que és
suficient per al programa de xoc, el pla de xoc que nosaltres
plantejam aquí, 30.000 euros? Esperarem que presenti la
consellera, la conselleria, el pla de xoc i les actuacions
específiques; si trobam que no evidentment farem
proposicions no de llei perquè faci les modificacions
pressupostàries adients per garantir l’eficàcia i l’impacte
d’aquest pla de xoc. Per tant amb la voluntat d’acceptar-la,
l’acceptarem i votarem a favor en aquest sentit.

L’altra esmena, 9597, explica concretament un canvi de
partida, perdó, de programa, una assignació a un altre
programa. Com que respecta la quantia, lògicament el que
gestiona això és la conselleria i l’acceptarem. I esperem que
sigui immediat, perquè la situació és bastant preocupant; és a
dir, la mateixa Federació d’associacions de pares i mares
d’alumnes treballa aquest tema i avui mateix fa unes jornades
en què diu que afecta a municipis, evidentment, afecta a la
legislació, però també inicialment podem fer nosaltres, des
del Govern s’ha de fer aquesta campanya de sensibilització i
d’informació.

Entenc que de la (...) d’esmenes que hem presentat, els
partits que no s’han manifestat sobre això les rebutgen. Ja
m’agradaria que s’abstinguessin, almanco, perquè crec que en
trauríem endavant moltes d’elles, perquè són sobretot
d’afectació, és a dir, són d’afectació, demanam actuacions
molt específiques perquè els interlocutors socials, o la
societat, o  els mitjans de comunicació, o el mateix debat
d’aquestes comissions ens aporta una informació d’actuacions
que són importants. Per exemple, nosaltres a l’informe de la
ponència vàrem donar suport a algunes, tot i abstenció a la
gran majoria, suport a algunes, específicament al que suposava
el transport sanitari de suport vital avançat en tema d’una
situació com a Formentera, que no el tenia. I aquestes coses
són les que nosaltres els dèiem “no, no, escolti, posi 500.000
o 700.000. No, faci una afectació d’aquest pressupost que
tengui com a prioritat política en el programa”, i entenc que
se’n rebutjaran moltes.

Em sap greu. Creim que hem duit unes propostes molt
constructives, les treim de partides que consideram que són

suficientment dotades, com un capítol 2; vostès coneixen, el
Govern, el nostre plantejament polític i la nostra proposta de
reduir estructura, per tant evidentment algunes afecten a
capítol 1, però entenem que si s’estudiessin un poquet més les
esmenes amb la filosofia amb què es plantegen d’afectació,
dóna perfectament marge al servei públic de salut i als gestors
de la conselleria, des de Serveis Generals i  Secretaria
General, per haver assolit avui algunes propostes més de les
que es plantegen.

Ja ens agradaria, al nostre grup parlamentari, que en allò
que són específicament polítiques socials hi hagués molta
més integració...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. ...molta més integració de les
propostes que el nostre grup parlamentari i altres es duen aquí,
perquè entenem que són coherents i perquè entenem que van
en la línia de complicar la vida als gestors polítics, entre altres
coses perquè sabem el sostre de despesa i sabem d’on poden
sortir les partides pressupostàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Me gustaría incidir en que estas
propuestas que nosotros llevamos de ayuda a la mujer
embarazada, son todas de afectación, esta vez no cerramos
absolutamente nada, lo digo porque como normalmente es la
acusación que se nos hace, pues aquí en este caso concreto no
cerramos ninguno instituto, dirección general, ni nada por el
estilo. 

Cuando me he referido a las mujeres embarazadas
evidentemente me refiero a las mujeres embarazadas en
general, pero hemos puesto el dedo en la llaga en un tema y
creo que a nuestro grupo se le puede acusar de muchísimas
cosas menos de no decir lo que piensa o no hablar claro. Lo
digo porque no hace falta que pongan en mi boca palabras que
yo no he dicho, cuando la intención de este grupo es incidir de
modo más o menos polémico en alguna cuestión, creo que son
ustedes más que conscientes de que lo hacemos libremente y
sin ningún tipo de cortapisas. No ha salido de la boca de este
diputado ni una palabra a favor o en contra de la ley actual del
aborto, no he hablado ni una palabra sobre si los abortos son
químicos o quirúrgicos. No he hablado ni una sola palabra de
la libertad o no de la mujer para interrumpir voluntariamente
su embarazo. 
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No es éste  el objeto  de esta comisión y no ha sido mi
objeto el hablar de este tema, ha sido el incidir en que una
decisión es libre cuando se toma con absoluta libertad y que
a nosotros nos preocupa el elevado número de abortos que hay
en esta comunidad, que no suponen más que un 3% el que sea
riesgo para la vida de la madre o inviabilidad del feto, que
presuponemos que hay mujeres que se ven obligadas a
interrumpir voluntariamente su embarazo por cuestiones
socio-económicas, pero he hablado todo el rato en positivo.
El día que queramos debatir del aborto lo haremos, pero no
hemos venido aquí a discutir  en contra de la actual Ley de
interrupción voluntaria del embarazo. Así que por favor, no
pongan en mi boca palabras que no he dicho.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Pi Proposta per les Illes Balears la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres volem mostrar la
satisfacció pel suport que hem rebut per part dels partits del
Govern pel que fa als PAC de Pollença, d’Artà i Manacor, en
nom de la seva ciutadania, és a dir, les esmenes 9673, 9675 i
9671 per un import respectivament de 100.000 euros. 

Ens sap molt de greu, tot i que s’hagi doblat la partida de
l’IDISBA, la Fundació per a la Investigació Sanitària de les
Illes Balears, que no se sigui més valent i que no s’apostin més
doblers d’aquesta comunitat autònoma per aquells valors
científics que tenim i que ens posarien al nivell d’altres
comunitats espanyoles i sobretot al nivell d’Europa, perquè
pensam que la matèria primera que són els cervells privilegiats
i la preparació ja la tenim, per tant, crec que és una reflexió
que hauríem de fer de cara al futur, 3 milions d’euros és una
partida ambiciosa, però pensam que també valenta i necessària.
Ens sap greu que per aquí no ens hagin donat suport. 

I també vull recordar que la 9698, la instal·lació de
desfibril·ladors automàtics a zones públiques de gran
afluència és una PNL que es va aprovar la passada legislatura
i que encara esperam i crec que també esperarem durant l’any
2020.

Per altra banda, a les esmenes a la totalitat, tant del Grup
Parlamentari Popular com del Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears, nosaltres avui ens hi abstendrem, a l’espera de les
explicacions que puguin donar en sessió plenària, perquè avui
no hem aclarit absolutament res.

I també donarem suport a diferents esmenes del Grup
Parlamentari Popular, de diferents grups parlamentaris d’aquí
i que canviaríem el nostre sentit de vot inicial a la 9536, que
havíem pensat amb una abstenció i li donarem suport al Grup
Parlamentari Ciutadans.

De la resta, tot quedaria més o manco com estava.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. És el torn ara de la representant del
Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. No faré cap intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. És el torn ara de les contrarèpliques i en
primer lloc donarem pas al Grup Parlamentari Unidas
Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb les afirmacions
per part del Partit Popular, evidentment que hi ha qüestions a
millorar a la nostra sanitat pública, clar que sí, evidentment
s’han de millorar les llis tes d’espera, s’han de millorar els
serveis, però és indubtable que estam molt millor que en el
2015, no vol dir que estiguem bé al cent per cent, però sí que
estam millor. No es pot dir que el servei sanitari “cada dia és
pitjor a la nostra comunitat autònoma”, afirmacions d’aquest
estil consideram que no són acurades i que no és el debat que
tenim avui.

Evidentment s’ha de potenciar l’Atenció Primària i
efectivament s’han aprovat avui o aprovarem en haver votat, la
redacció del projecte de tres nous punts d’atenció continuada
comunitària, que són Artà, Pollença i Manacor. Llavors estam
fent feina en aquesta qüestió.

I, ja per acabar, en relació amb la intervenció del diputat de
VOX. Dir allò que es pensa o parlar clar són virtuts quan es
diuen coses certes o sensates i crec que aquí tots i cadascun
dels grups parlamentaris deim el que pensam i parlam clar, no
és una característica definitòria del seu partit.

I en relació amb l’avortament, benvingut el debat, el dia que
sigui en comissió, o en el ple  sobre els drets i les llibertats de
la dona. La interrupció voluntària de l’embaràs no ha de ser per
risc de la vida de la mare o de salut del fetus, com era a la llei
del 85, és una qüestió d’autonomia de la dona sobre el propi
cos i és la seva decisió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Correspon ara al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta. Renunciam al segon torn
d’intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Correspon per últim el torn
al Grup Parlamentari Socialista el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument per respondre en
relació a la intervenció de la Sra Durán, en referència a les
esmenes relatives a tot allò que té un impacte en relació a les
infraestructures sanitàries. Jo tenc tots els respectes cap a les
esmenes del Partit Popular, la Sra. Durán afirma que les fan en
base a reclamacions que els arriben, no hi tenc cap dubte, és
vera que aquestes reclamacions no únicament arriben al Partit
Popular, també arriben al Govern, també arriben al Servei de
Salut. 

Per això fins l’any 2020 dins el capítol 6 d’inversions, el
Servei de Salut disposa de 34 milions d’euros per actuacions
en el centre de salut de Son Ferriol, del Carme, de Bons Aires,
des Trencadors de Pollença, Unitat Bàsica de Santa Margalida,
Unitat Bàsica de Sant Llorenç, Unitat Bàsica de Consell, de
Montuïri, de Sant Joan, també a l’Hospital Psiquiàtric 4,7
milions d’euros, a l’Hospital de Manacor una inversió de 4
milions d’euros, el nou Hospital de Felanitx una inversió
inicial de 372.000 euros. Son Dureta, destinam 3,5 milions
d’euros en relació amb les tasques que s’estan portant a terme.
Ja s’han invertit (...) milions d’euros a El Toro a Menorca, a
Can Misses també continuen a bon ritme les obres que s’estan
portant a terme, etc.

Per tant, em reafirm amb la meva intervenció inicial de
pensar que no és que no s’estigui fent cap tipus d’actuació,
sinó que estan previstes un conjunt d’actuacions en el Servei
de Salut, sota criteris tècnics que crec conviden a no votar
favorablement a totes les esmenes que en aquest sentit ha
presentat el Grup Parlamentari Popular, perquè desvirtuen
aquesta previsió que té el Servei de Salut.

Finalment en relació amb les esmenes transaccionades, en
primer lloc agrair al Grup de Ciutadans que hagi acceptat les
dues transaccions que li hem fet, una sobretot més sensible
relativa a les agressions que pateix el personal sanitari. A la
Comissió d’Hisenda com he comentat, fa alguns mesos, ja
vam aprovar una PNL en aquest sentit i a través d’aquests
pressuposts podem veure una primera dotació econòmica per
poder combatre aquestes agressions i en aquest sentit, a
l’espera que ara intentem posar-nos d’acord amb el Partit
Popular sobre l’esmena 9908, demanaria la votació per separat
de l’esmena 9536 i 9597 de Ciutadans i de les esmenes 9771,
9773 i 9675 d’El Pi.

Sí, les tres es poden votar conjuntament. A l’espera que ara
puguem fer un recés i intentar arribar a un acord a l’esmena
del Partit Popular. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Llavors si volen fer un petit
recés, però com a màxim de cinc minuts per poder posar-se
d’acord. Tenen cinc minuts abans de les votacions. Els recordo
que no es pot sortir de la sala.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor..., senyores i  senyors diputats, reprenem per
poder passar a la votació de la secció 18, de les esmenes de la
secció 18.

En primer lloc, abans de tot, donarem la paraula a la Sra.
Durán perquè ens digui si s’accepta o no la transaccional. Té
la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, gràcies. Molt breument, sí acceptam la
transaccional, he de dir que en principi l’esmena s’havia pensat
perquè tenguéssim aquests canviadors a cada planta de cada
hospital de totes les illes, dels hospitals de referència de totes
les illes i que en principi l’acceptam. Veim que és una primera
passa perquè després s’instal·lin per tot, no renunciam a la
màxima que és que n’hi hagi un a cada planta i ens sembla bé
la idea que es comenci per la planta de consultes de tots els
hospitals, que es comenci per aquí.

Moltes gràcies, sí, acceptam l’esmena de 30.000 euros, la
transaccional. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Durán. Llavors passarem a votar les
diferents esmenes...

EL. SR. DALMAU I DE MATA:

No sé si és necessari compartir amb tots els grups un... un
escrit en relació amb les esmenes que hem transaccionat,
almanco amb les de Ciutadans, no sé si ho volen, si és
necessari, en tenc còpies. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Passarem llavors a votar les
diferents esmenes de forma... per blocs tal com se’ns ha
demanat.

En primer lloc, passarem a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, farem quatre blocs diferents.

El primer bloc d’esmenes correspon a les esmenes núm.
9870, 9873, 9875, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882,
9884, 9891, 9892, 9893, 9894, 9896, 9902, 9903, 9904,
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9905, 9906, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913 i 10035. Passam
a votar-les. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona votació. Passem a votar independentment l’esmena
9840 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor? 98...

Vots en contra?

Abstencions?

Tornem a votar l’esmena..., tornem a votar l’esmena...

LA SRA. SECRETÀRIA:

És que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

... 9840 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim un tercer bloc d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular amb les esmenes següents: 9837, 9838, 9839, 9841,
9869, 9871, 9872, 9874, 9876, 9883, 9885, 9886, 9887,
9888, 9889, 9890, 9895, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901,
9907, 9918, 9978, 10124 i 9979.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passarem a votar l’esmena transaccionada del
Grup Parlamentari Popular núm. 9908.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a votar les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Ciudadanos. 

En primer lloc votarem l’esmena transaccionada i
acceptada núm. 9536.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc passarem a votar l’esmena també
transaccionada i acceptada núm. 9597.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuem ara amb un bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, esmenes núm. 9621, 9600, 9595,
9598, 9596, 9599, 9602, 9603, 9604, 9605, aquest és un
bloc.

Vots a favor? 
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc passam a votar un altre bloc d’esmenes,
esmenes núm. 9594, 9535, 9581, 9592, 9583, 9593, 9582,
9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590 i 9591.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim un tercer bloc d’esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, esmenes núm. 9624, 9510, 9563,
9634, 9638, 9639, 9537 i 9538.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de votar les esmenes de manera conjunta
presentades pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Farem dos
blocs.

En primer lloc votarem les esmenes 9669, 9698, 9670,
9705, 9707, 9714, 9715, 9672 i 9674.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara farem un bloc amb les esmenes en què s’ha sol·licitat
el vot per separat. Esmenes núm. 9671, 9673 i 9675.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passem a votar l’única esmena que queda que és
la presentada pel Grup Mixt, MÉS per Menorca, l’esmena
10167.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent-hi més votacions, es fa un recés fins al pròxim
debat, recés en principi d’un quart d’hora.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem el debat del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.
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En aquest moment començarem l’agrupació de la secció
19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
amb les seccions i entitats afins. Debat 10, de totalitat i
globalitat.

Esmenes a la totalitat:

Grup Parlamentari Popular: Secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius. Esmena 9842. E07,
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmena
9843. E24, Institut Balear de l’Energia, esmena 9844. C02,
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, esmena
9845.

Grup Parlamentari VOX-Actua Balears: Secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.
Esmena 9413. E07, Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears, esmena 9425. E24, Institut Balear de l’Energia,
esmena 9436. C02, Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears, esmena 9449.

Esmenes parcials:

Grup Parlamentari Popular: Secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius. Al programa 572A,
seguiment i  control del canvi climàtic, qualitat de l’aire i
contaminació atmosfèrica, esmena 9986. Al programa 723A,
promoció industrial, esmenes 9989, 9990, 10062, 9991. Al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi energètic, esmenes 10109, 10083, 10026, 9988. Al
programa 761A, ordenació i promoció comercial, esmenes
10063, 9992, 9993, 9994, 9995, 10061. E07, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmena 9996.

Grup Parlamentari Ciudadanos: Secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius. Al programa 542A,
innovació, esmena 9571, esmena 9565. Al programa 721A,
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius, esmenes 9532 i 9558. Al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i  de
l’estalvi energètic, esmenes 9555 i 9556.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: Secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Al
programa 723A, promoció industrial, esmena 9477.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:
Secció 19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius. Al programa 723A, promoció industrial, esmenes
9726, 9696, 9727. Al programa 731A, foment de l’ús
d’energies renovables i de l’estalvi energètic, esmenes 9703,
9704. Al programa 761A, ordenació i promoció comercial,
esmena 9697.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera: Secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi energètic, esmena 10137.

Ara abans de començar la defensa conjunta de les esmenes,
per favor demanaria als diferents grups parlamentaris si hi ha
substitucions.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix Pep Castells.

EL SR. MARÍ I TUR:

Grup Socialista, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Unidas Podemos, Alejandro López sustituye Antonia
Martín.

LA SRA. PONS I SALOM:

Lina Pons substitueix Pep Melià, però ara vendrà en
Jaume.

EL SR. MAS I TUGORES:

MÉS per Mallorca, Joan Mas substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Jesús Méndez sustituye a Juan Manuel Gómez Gordiola.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies senyores i senyors diputats. I ara en primer
lloc per a la defensa conjunta de les esmenes donem pas al
portaveu del Grup Parlamentari Popular el Sr. Sagreras per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades, diputats. Ens
trobam en el debat en comissió de les esmenes del pressupost
de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius. El Grup Parlamentari Popular ha presentat esmena
a la totalitat dels pressuposts d’aquesta conselleria per a l’any
2020. Entrarem més en el fons en el debat del plenari sobre
aquesta esmena total que va en coherència en la nostra opinió
disconforme també sobre els pressuposts generals de la
comunitat, com ja vàrem fer saber al conseller Yllanes a la
seva compareixença.

Si bé en sentit de l’oposició constructiva i propositiva que
sempre feim des del nostre  grup, hem presentat una sèrie
d’esmenes parcials que afecten els departaments energètics,
industrials, comerç, etc., les quals entrarem a debatre aquí i
anuncii ara ja també que a falta encara d’escoltar i decidir, en
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principi en aquests moments feim comptes abstenir-nos en
comissió sobre la resta d’esmenes dels grups polítics, per
entrar en debat més polític en el plenari.

Abans d’explicar les nostres parcials que encara estan
vives, no vull deixar l’oportunitat, crec que és de justícia,
d’agrair a la resta de grups polítics, especialment al diputat
Joan Collet que ens va donar suport en ponència i per tant, ja
va quedar aprovada l’esmena 9987 sobre la millora
d’eficiència energètica dins el sector primari, d’uns 300.000
euros. És un bon símptoma, jo crec que aquesta esmena que va
presentar el Grup Popular engloba una mescla de moltes
coses, sector agrari, eficiència energètica, medi ambient,
cohesió social i també justíc ia. És el meu primer debat de
pressuposts, però pel que sé, no és el més freqüent que
l’oposició tregui endavant moltes esmenes ja dins la ponència
i els vull dir que estic realment orgullós d’haver-la presentada,
com també agraït amb vosaltres que s’hagi acceptada. Feim
pinya tots amb el sector primari, donant-los facilitats, ajudant-
los en pressuposts. Entre altres coses, a part de ser un sector
productiu important, són indispensables en el manteniment del
paisatge i els millors defensors del medi ambient.

Pas ara ja sí a la resta d’esmenes de la secció 19 que hem
presentat i que els explicaré breument. Ho faré per àrees.

Quant a canvi climàtic i energia, ja sabeu que hem plantejar
suprimir l’Institut d’Energia, que creim que és absurd, només
serveix per col·locar gent i té unes funcions que bé es podrien
dur a terme des d’una direcció general, des de la Direcció
General d’Energia. Ara bé, de manera parcial el que proposam
d’aquests departaments és el següent, ens agradaria es fixessin
uns partides concretes només per punts de recàrrega de
vehicles elèctrics i també per enfilar un pla renove, amb
ajudes de fins a 6 .000 euros per a la compra de vehicles
elèctrics. Clar, una cosa és teoritzar i l’altra és dur les coses
a la pràctica i dotar-les de pressuposts. És en aquest sentit que
duim les esmenes 9986 i també la 10109, amb 300.000 i
1.500.000 euros respectivament.

També al programa de foment d’ús d’energies renovables
i de l’estalvi energètic, proposam actuacions concretes
territorialitzades, com per exemple començar a redactar el
projecte i la construcció d’una planta fotovoltaica a l’EDAR
de Maó-Es Castell, o una dotació per conveniar amb el
Consell d’Eivissa per al desenvolupament del pla d’eficiència
energètica.

Per altra banda seguim defensant-ne una altra en relació al
sector primari. Quan he començat els he agraït l’aprovació de
la primera esmena, però ara els vull animar a aprovar la 9988
de 500.000 euros, per fomentar els energies renovables dins
les empreses agroalimentàries i el sector primari.

Quant a les partides en relació amb la promoció industrial,
mantenim la 9989, la 9990, 10062 i 9991. La primera de 3
milions per aconseguir una dotació per a les especificitats del
Pla industrial a cada illa. Una altra d’uns 400.000 euros que
repetim des de fa més anys, per col·laborar amb el
subministrament elèctric del polígon industrial d’Alaior. Una

altra per ajudar les indústries en la reducció dels costos
d’insularitat i doble insularitat. I la darrera d’1.600.000 per
establir un pla de col·laboració amb els ajuntaments per als
polígons industrials, encara que aquí val a dir que la millor
ajuda que podria donar el Govern i el Parlament als municipis
en relació amb les indústries i els polígons industrials, seria
alleugerir i facilitar sobretot les tramitacions burocràtiques,
urbanístiques i farragoses per poder desenvolupar l’activitat
econòmica en els municipis.

Quant a la promoció comercial, com podeu observar en el
detall, va relacionada amb ajudes a les nostres empreses per a
l’exportació , a dotar les diferents cambres de comerç dels
recursos necessaris  per dur a terme les seves funcions,
millores en el petit comerç, sobretot en referència al relleu
generacional, el petit comerç emblemàtic, la innovació davant
els  canvis d’hàbits de consum i donar ajuts a la
internacionalització i a l’emprenedoria.

Acab, això és tot. Com veuen, el Partit Popular presenta
esmenes en sentit positiu per a les Illes Balears. Esperam que
en puguem entre tots aprovar el màxim nombre possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Jesús
Méndez..

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, señorías. Nuestro grupo ya les anticipa que se
abstendrá en todas las enmiendas y por tanto esperará a la
nueva discusión. En cualquier caso lo que queríamos hacer
constar sobre esta conselleria es, en primer lugar, que
nosotros seríamos más partidarios de que esto fuera una
conselleria de industria y energía; esto de la transición
energética creemos que en realidad viene a complicar, y de
hecho además esta complicación, este venir a complicar la
actividad, la industria y la energía, cómo debería ser regulada,
cómo debería ser entendida, cómo debería ser participada y
cómo debería ser discutida desde el punto de vista de la
intervención política sobre ella, creemos que es un mal
concepto, un mal punto de vista verlo desde el punto de
transición. 

No es una cuestión de transición; la energía es algo
demasiado importante y demasiado sagrado para que nos
estemos planteando verla sólo desde uno de sus ángulos, el
hacia dónde debe ir. Hacia dónde debe ir  es una de las
perspectivas que tiene un cierto interés, pero tiene otras
muchas: cómo se controla, cómo se mantiene, cómo se...,
porque creo que además en las discusiones que hemos ido
teniendo aquí hemos tenido poco claro sobre todo cómo se
conserva la energía, que es uno de los puntos básicos que en
esta conselleria debería quedar claro; sería casi mejor que esta
conselleria aprendiera de conservación energética. 
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En cualquier caso y yendo sobre este concepto, que
creemos equivocado, y lo creemos equivocado porque
creemos que entonces hace una conselleria que se
sobredimensiona tanto en personal como en inmateriales en
sus gastos, son los dos temas en que queda sobredimensionada
y pierde mucho en su propia actividad, lo que debería ser su
razón de ser, es decir, la energía y los recursos productivos,
cómo se desarrollan y cómo se hacen.

Nosotros hemos presentado seis enmiendas, de las cuales
ya les avanzo que in voce la 9555 la substituiremos, porque
vemos que sólo viene la..., la anularemos, desistiremos de ella,
de la 9555. 

La 9571, que va del capítulo 19401 al 19501, es decir,
pasamos, proponemos una transmisión de fondos desde los
inmateriales, el capítulo  de inmateriales, que creemos que
está conselleria está sobredotada ideológicamente, tiene unos
conceptos ideológicos que quiere transmitir, y entonces hace
que esto represente un gasto en inmateriales bastante
exagerado, así que lo pasamos directamente a innovación,
porque no innovamos, porque no estudiamos, porque no
avanzamos.

La 9565, nuestra enmienda 9565 viene desde Agricultura,
desde (...), viene de la otra sección, la número 20, ¿vale?, que
nosotros consideramos, pero esto ya lo hablaremos en la
siguiente comisión, la Dirección General de Soberanía
Alimentaria no acabamos de entenderla ni de considerarla
necesaria, por lo que lo pasamos... esta dotación la pasamos a
comercio electrónico y a ayudas en el comercio electrónico
a los pequeños negocios, que nos parece bastante más
interesante.

En la 9532 nuestra apuesta es incluso más importante,
puesto que sacamos de personal y de dotación para el Instituto
Balear de la Energía, instituto que no acabamos de
comprender, cuya función no acabamos exactamente de
comprender y que nos parece una grandísima herramienta
burocrática, sólo llamada a complicar más el panorama de la
energía en Baleares, el dinero de estos fondos, que como se
verá o como habrán visto en los presupuestos el IBE recibe de
varios sitios, proponemos que se cumpla la promesa que se
hizo a Menorca de tener allí unos generadores, cosa a la que
todo el mundo se..., y consideramos que eso tendría que
existir en la dotación de este año de las cosas que se deberían
hacer este año.

(Conversa inaudible)

Consideramos que debería existir una dotación; cuando se
hacen estas promesas uno debería tener la capacidad de tener
unos fondos para cumplirlas.

En la 9558, de familias u ONG que reciben ayudas,
también creemos que debe moverse a generadores, a pesar de
las..., a este concepto de tener el dinero para poder cumplir las
promesas que se hacen. Y de la 9555, como decimos,
desistimos, en algún momento podemos ver por qué. Y la
9556 va del capítulo 19301 al 701, en que es una dotación

para familias y ONG que creemos que estaría mejor
directamente en manos de consejos, y que fueran estos
consejos los que lo llevaran directamente a la proximidad.

Esta son nuestras enmiendas para este grupo, para los
presupuestos de esta conselleria, y como les anticipábamos
nos abstendremos en todas las enmiendas y esperaremos a la
posterior discusión.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Como hemos hecho en todas las
comisiones anteriores vamos a dejar la enmienda a la totalidad
para debate en pleno, y comentaré muy brevemente la única
enmienda parcial que llevamos en este bloque.

Se trata de aportar 591.000 euros para ayudas a fomentar
las nuevas tecnologías y la venta on line para empresas
industriales de Baleares. Para ello eliminamos la Dirección
General de Financiación, cuyas funciones desempeñaría la
Dirección General de Presupuestos, que es lo que se había
hecho hasta ahora. Con ello queremos insistir una vez más en
que si algo ha funcionado y ha funcionado durante años, el
crear una nueva dirección general, dotarla de personal, de
asesores y demás, la única función que realmente está
cumpliendo es la de engrosar la lista de colocados de los
partidos que ocupan actualmente el Gobierno. Hace falta tener
un poquito más de criterio y emplear el dinero allí donde es
necesario.

Esta administración actual surgida de los pactos de Bellver
está sobredimensionada, no obedece a las necesidades reales
de los ciudadanos, y nosotros pensamos que es muchísimo
más interesante dotar partidas presupuestarias directamente,
en este caso concreto, de ayudas a nuestras empresas, que el
seguir buscando fórmulas para ocupar más y más y más gente
de nuestro corralito económico, perdón, ideológico, y esto es
así tanto en este apartado como en todos los anteriores y
como en todos los que vendrán después. 

Nosotros no hemos tocado partidas sociales, partidas
fundamentales, partidas importantes; nosotros lo que
intentamos es quitarle no músculo sino grasa a esta
administración ineficiente y sobredimensionada.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, nosaltres hem de dir que
presentam una sèrie d’esmenes a aquests pressupostos pel que
fa a aquesta conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, que serien les següents: la 9725, per a la
construcció del polígon de Porreres; pensam que és
imprescindible, molt necessària una quantitat de 200.000
euros, i també una altra partida, 9726 seria l’esmena, també
per a aquest polígon, de 100.000 euros. 

A més apostam per la promoció industrial, l’empenta, la
dinamització i la potenciació de la indústria de les Illes
Balears amb una partida de 250.000 euros, perquè pensam que
si volem apostar per la diversificació de la nostra economia no
en queda d’altra que posar injeccions econòmiques allà on
pertoca per poder fer créixer les nostres indústries, que estan
una mica malmenades els darrers anys.

A més presentam la redacció del projecte d’un pla de
reconversió dels sectors afectats per la futura prohibició del
diesel, amb una dotació de 100.000 euros; ajudes del Pla
Renova per substituir els cotxes antics per uns que siguin
manco contaminants, amb una partida de 500.000 euros. I
també proposam amb l’esmena 9697 línies d’ajudes per a
innovació i dinamització del comerç a les petites i mitjanes
empreses. El Pi sempre ha estat al costat de les petites i
mitjanes empreses. Aquesta seria una dotació, hem destinat,
de 250.000 euros. 

Hem de dir que hem fet en l’elaboració  d’aquestes
esmenes als pressupostos un exercici responsable de no tocar
partides necessàries o imprescindibles que tenen a veure amb
les persones i les hem agafades de partides indefinides -
diguem-ho així- del pressupost de l’any que ve del Govern de
les Illes Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. A continuació és el torn de
paraula de la representant del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera, la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta, gràcies. Bé, en aquest cas la coalició que
represent ha presentat una esmena als pressuposts d’aquesta
conselleria perquè entenem que la conselleria responsable de
tot allò que fa referència a la transició energètica i, per tant,
la nostra voluntat és que arran de l’aprovació l’any passat,
perdó, l’any passat no, enguany, arran de l’aprovació enguany
de la Llei de sostenibilitat ambiental i econòmica de l’illa de
Formentera entenem que hi ha d’haver una dotació anual, com
a mínim els primers cinc anys, que és el que es va aprovar
l’any passat en el pressupost de 2019, d’una partida de
350.000 euros que el Govern ha d’aportar a aquest fons per fer
possible el desenvolupament de polítiques de mobilitat
sostenible a la nostra illa. 

Per tant, veient que la previsió inicial del Govern a l’hora
de fer el pressupost en aquest àmbit no havia previst aquesta
partida, nosaltres crec que hem actuat amb responsabilitat i
hem presentat una esmena per mantenir-la, tal qual hi era l’any
2019, és a dir, enguany, tal qual ha estat enguany i tal com
consideram que haurà de ser els propers anys respectant i
donant compliment a allò que, com dic, es va aprovar en el
pressupost de 2019 i que preveia a través d’una esmena que va
presentar un altre grup una dotació mínima de 350.000 euros
anuals per als primers cinc anys de vigència d’aquesta llei. Per
tant, volia explicar un poc el sentit d’aquesta esmena perquè
s’entengués el perquè. 

Evidentment aquest fons no es nodreix únicament de les
aportacions que pugui fer la CAIB o el Govern perquè té altres
fons d’ingrés, però sí que és cert que la principal font d’ingrés
si volem que aquesta llei realment es desenvolupi d’una
manera positiva i visible i tengui una repercussió sobre l’illa
i sobre el conjunt de la comunitat en positiu hi ha d’haver una
dotació i el fons ha de ser creïble, per tant, ha d’estar ben
dotat. Per això, nosaltres presentam aquesta esmena. 

Això és tot de moment, és el sentit de la nostra esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. A continuació torns en contra. En
primer lloc donarem el torn de paraula al representant del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos defendemos
el presupuesto destinado a esta conselleria de Transición
Energética y Sectores Productivos. Las enmiendas que
considerábamos que ya mejoraban este presupuesto algunas de
ellas ya se aceptaron en ponencia y consideramos que hay
algunas enmiendas que podríamos transaccionar, si se aceptan
en la comisión, que sí que podrían mejorar.

Las enmiendas en cuestión serían la 9725, presentada por
El Pi, en la cual se propone una partida de 200.000 euros para
avanzar en la construcción del polígono de Porreres, algo que
compartimos y vemos favorable, como ya hemos dicho en más
de una ocasión, pero presentamos una transacción para poder
iniciar el proyecto sin perjudicar a otras partidas de otros
proyectos del programa de innovación del Govern. Esto se
concreta en un cambio del tipo de enmienda que pasa de ser de
afectación a ser de sustitución y por lo tanto la baja se haría en
el subconcepto 77000 -ahora si queréis a la Mesa os paso la
hoja sin ningún problema- que es de transferencia de capital a
empresas privadas, manteniendo la cantidad solicitada de
200.000 que nos parece que es vital, pero cambiando la baja
para que así otros proyectos muy interesantes puedan seguir
adelante.

La otra enmienda que proponemos transaccionar -también
os facilitaría ahora la hoja- es la 9697, que solicita 250.000
euros para líneas de ayuda a la innovación y dinamización del
comercio en pequeña y mediana empresa. Nosotros
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proponemos transaccionar en lugar de 250.000 que sean
50.000. Ese tipo de ayudas ya existen, pero creemos que sí
que viene bien fortalecerlas con esos 50.000 de incremento
sin perjuicio de otros proyectos que se puedan desarrollar y
que también tienen gran importancia. Lo comento porque las
bajas eran muchas de ellas eran a servicios sociales y fomento
de energías renovables mientras que había una baja de 50.000
que no afectaría al desarrollo de otros proyectos y que se
podría aceptar. Por eso proponemos esa transacción de
50.000.

Por otro lado, la enmienda presentada por el Grupo Mixto,
la 10137, sobre el fondo de sostenibilidad económica
ambiental sí que la aceptaríamos sin ningún problema, sólo
que la explicará más el compañero del Grupo Socialista ya que
la baja afecta a una conselleria que gestionan ellos.

Por otro lado, el resto  de enmiendas, que votaremos en
contra, son rechazadas por no compartir la línea ya que afectan
a partidas que sí que creemos que son importantes o, bueno,
por desgracia algunas, pocas, pero algunas no nos parecen
constructivas. 

Sí que, bueno, simplemente para apuntar, ya que antes lo he
comentado, todo gobierno tiene ideología, como es normal,
sino los ciudadanos no votarían un gobierno de un tipo o de
otro, es normal que en los presupuestos haya una ideología
plasmada, creo que no nos tendría que extrañar. Lo que sería
la importancia del IBE ya lo hemos debatido mucho en la
Comisión de Economía, no creo que sea debate para abrirlo,
pero sí que quería hacer una consideración, en el tema de
generadores que ha dicho el compañero de Ciudadanos es algo
que tendrá que venir en todo caso reflejado en el Estado, que
pertenece a un ministerio, es una promesa de un ministerio, no
de este gobierno; digo esto para tenerlo claro. 

Por el momento acabo y espero al turno de réplica a ver
cómo va todo. Os acerco ahora las hojas, ¿vale?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. López. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputats. Nosaltres
mantendrem el sentit del vot de la ponència, a no ser que hi
hagi transaccions que ens semblin interessants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Joan Mas. A continuació té el torn el
representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Jordi
Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, diputats. Bon dia a tothom.
Des del Partit Socialista ja vàrem manifestar en el nostre
moment, en anteriors ocasions, el nostre suport al pressupost
presentat d’aquesta conselleria, és un pressupost on trobam
unes proporcions correctes en els objectius als quals donam
suport; pensam que és un pressupost correcte en les
proporcions d’inversions, sobretot grup 6, grup 7; és un
pressupost rigorós perquè també inclou la consideració a una
petita desacceleració que es preveu en el pròxim exercici i
que d’aquesta manera també introdueix principis de control de
despesa en algunes àrees, vull destacar per exemple les
sinèrgies que s’estan buscant entre l’Institut d’Innovació
Empresarial i cambres de Comerç per d’alguna manera reduir
els imports que es destinen a estudis tècnics i treballs tècnics
encarregats a empreses externes. 

Per altra banda, donam total suport al desplegament
normatiu que ja està compromès amb la Llei de canvi climàtic,
amb la llei autonòmica de canvi climàtic, aprovada l’anterior
legislatura. Per tant, donam suport al pressupost perquè doni
lloc a aquest desplegament normatiu derivat de la Llei de canvi
climàtic.

Com deia, és un pressupost amb un fort component
d’inversió que trobam que és el que ha de ser atesa la
naturalesa transversal d’aquesta conselleria i que d’aquesta
manera afectat tots  e ls sectors productius i socials ja que
d’alguna manera tots consumim energia. Hi ha molts de
sectors d’aquests que amb la inversió que s’hi fa té un retorn
directe, com dic, sobre sectors productius, tota la part
industrial principalment i energètica. Per tant, trobam correcta
aquesta consideració.

També dins les pròpies àrees de la conselleria hi ha una
gran interconnexió amb les diferents àrees i aquí hi ha un
equilibri que hem de mantenir, nosaltres pensam. És a dir, una
sèrie d’esmenes parcials a les que votarem en contra, que en
principi són mesures amb les quals no estaríem en contra,
però el que fan és desvirtuar i desfer aquest equilibri entre
diverses de les àrees. Per exemple, tenim que per una banda
volem augmentar la internacionalització de les empreses, però
no hem d’oblidar el foment de la competitivitat d’aquestes
empreses que després s’hauran d’internacionalitzar. Per tant,
és aquí, en alguns casos rebutjam esmenes perquè trobam que
desfan aquest equilibri dins del pressupost.

Simplement per marcar un poc de posicionament en base
a les direccions generals que inclou aquest pressupost. Des de
tota la part d’innovació, Direcció General d’Innovació,
nosaltres donam suport a la creació  del Parc Bit a Eivissa
previst per a aquest 2020 amb un pressupost d’1.788.000
euros i un total suport a la idea de fer de l’Institut d’Innovació
un element fonamental i clau, ja no només pel que és la
creació i ajuda, per crear i ajudar a néixer projectes
d’autoocupació i emprenedoria, sinó també per a la
consolidació d’aquests projectes. És a dir, no només ajudar-
los a néixer, sinó acompanyar-los i ajudar-los a créixer i a
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consolidar-se, que a la vegada és una manera per fer rendible
la inversió inicial que hem fet per ajudar-los a créixer.

A la Direcció General d’Energia també trobam per a
nosaltres, per contra del que han dit alguns grups
parlamentaris, que la creació de l’Institut Balear d’Energia és
una altra peça fonamental i una ferma aposta del Govern de
Francina Armengol per combatre qüestions com la pobresa
energètica i, com deia en aquest apartat, trobam molt correcte
el fort component d’inversió  que entre els grups 6 i 7
composen un 85% del pressupost d’aquesta direcció general
d’Energia.

Quant a política industrial, compartim les línies bàsiques
de control normatiu, increment de la competitivitat,
diversificació i d’incloure criteris de transició energètica en
tot el vessant industrial, polígons industrials, etc., i de donar
suport al que són els plans de diagnòstic, plans de diagnòstic
sobre l’anàlisi de processos que en segona instància ha de
donar lloc a la innovació que es gestionarà posteriorment des
de la part d’innovació. Per tant, consideram correcta aquesta
línia.

Per últim, a la Direcció General de Comerç, estam d’acord
en el previst en plans de dinamització comercial no només per
tenir en compte el que és la subvenció directa a empreses,
sinó una participació activa en el que és la dinamització dels
comerços i d’aquí les dues principals línies que surten de la
Direcció General de Comerç, com són el tema dels comerços
emblemàtics i els centres comercials a cel obert. 

Per què? Perquè principalment creim que és una eina molt
útil per augmentar la cohesió social i econòmica de les
nostres illes. Per tant, com deia, suport al pressupost
presentat.

Respecte de les esmenes de totalitat, no farem cap
comentari, en tot cas la setmana que ve en plenari. I per
comentar algunes de les esmenes parcials, aquelles que em
doni temps, i començant pel Partit Popular, amb la seva
esmena 9995 volen augmentar una línia de subvencions per al
programa referent a comerç emblemàtic que en principi ja ens
pareix bé, però hi trobam una baixa, una baixa afectada al
programa 761B, de control del joc. Això és de veritat, entenc.
De veritat que els senyors del Partit Popular volen afectar una
baixa al servei de control del joc?, un tema tan delicat d’avui
que està fent tant de mal a moltes famílies, fins i tot El Pi ha
demanat la compareixença en comissió del Sr. Conseller per
controlar l’aplicació del Decret 42/2019, aprovat (...),
mentrestant e l Partit Popular el que demana són baixes al
servei de control del joc, però bé, ells sabran el que presenten.
Jo esperava un consens almenys en aquesta part, però veig que
tampoc no podrem tenir aquest consens per part del Partit
Popular.

En altres esmenes que han proposat en la part de comerç
ens permeten veure també el seu model de gestió del comerç,
basat simplement subvenció directa d’empreses i a permetre
les grans superfícies d’establir-se en la manera que considerin

oportuna sempre que han tengut ocasió de governar. Per tant,
aquí no els donarem suport.

I per últim vull comentar la seva... pràctica reiterada
d’afectar tota la resta de baixes al deute públic. Jo no dic que
no pugui plantejar-se evidentment, però de la partida del sots-
concepte (...) d’interessos que té un total de 102.800.000
euros..., mentida, vostès li apliquen un total de baixes per
aquest import de 102.800.000 euros quan la partida té 63
milions. Dit d’una altra manera: apliquen un 40% més del que
té aquesta partida.

Referent a algunes esmenes del Grup Ciudadanos, és clar,
nosaltres no podem donar suport a una esmena que -llegesc
textualment- vol afectar “partidas supradotadas de familias
y ONG” per passar-les als consells insulars. El nostre partit
sempre mirarà per la igualtat de classes i per la gent més
vulnerable i més necessitada. Aquí és on hi ha aquesta
ideología presupuesto  demasiado ideológico que ha
comentat el company, deu ser el seu model neoliberal i
classista, però bé, endavant, continuïn fent-lo, que estan
recollint-ne els resultats.

També proposen augmentar aplicacions informàtiques al
comerç afectant una baixa de secció 20, d’agricultura, cosa en
què tampoc no podem estar d’acord perquè no entenem un
desenvolupament del sector comercial sense un
desenvolupament acompanyat pel sector primari i agricultor.
Per tant, tampoc no els donarem suport en aquesta esmena.

Així que res, de moment és el que volíem comentar. 

Sí, per altra banda vull anunciar que hem proposat una
transacció sobre l’esmena 10137 del Grup Mixt en els termes
que hem fet arribar a la mesa i a tots els grups presents a la
cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara ja en torn de rèplica
començarem donant el torn al representant del Grup
Parlamentari Popular Sr. Sagreras per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, el Grup Parlamentari Popular
ja hem explicat en primera instància i defensat les nostres
esmenes, gairebé fins al torn del diputat del Partit Popular la
veritat és que la resta de grups no han entrat a fons a replicar
l’objecte de les nostres esmenes i per tant, només una senzilla
rèplica al diputat del Partit Socialista que ha entrat a discutir-
nos més les baixes que les altes. 

Per tant, entenc que també podrien estar d’acord en segons
quina sèrie de propostes que feim d’alta i, per tant, li anunciï
que no tenim inconvenient que d’aquí al debat del plenari ens
posem d’acord a fer una sèrie de transaccions i que estam
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oberts a trobar unes baixes en les quals ens puguem posar
d’acord per poder dur a terme aquestes propostes d’alta que
nosaltres veim necessàries i que he entès de la intervenció del
diputat socialista que ells també hi podrien estar.

Per exemple, en la baixa del control del joc estam d’acord
a posar-nos d’acord d’aquí al plenari a cercar-ne una en la qual
tots puguem estar més còmodes.

També en referència a les baixes sobre el deute públic, vull
recordar-los, i jo crec que és una qüestió que s’ha anat fent
comissió rere comissió, que nosaltres en això, sí que ho vull
reconèixer, és una cosa en què anam dues passes per darrere,
però dues passes per darrere d’això com ho feia el Partit
Socialista en legislatures anteriors. Era la presidenta
Armengol la mestra a trobar les baixes en càrrec a interessos
i al deute públic.

Ahir mateix -ahir mateix, ahir mateix- en comissió es va
aprovar una baixa d’1 milió d’euros en càrrec a interessos,
però igual i en el mateix sentit que en l’anterior esmena que
proposàvem també en sentit constructiu estam oberts a anar
parlant durant aquests dies per posar-nos d’acord a trobar unes
baixes en les quals tots en puguem trobar còmodes i per tant,
ajudar a millorar aquests pressuposts almenys de manera
parcial, ja que com sabeu, de manera global no hi estam
d’acord.

Ens reservam el debat a la totalitat per al dia del plenari i
com hem anunciat ens abstindrem a la resta d’esmenes de
grups.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Méndez
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, simplemente dos
aclaraciones, una, entendemos completamente el que los
presupuestos son una estampación, son una plasmación de la
realidad política, de la voluntad política, del entendimiento
político. 

Precisamente creemos que desde Ciudadanos tratamos de
ser lo más imparciales y lo más..., somos precisamente una de
las formaciones más partidarias de que la gestión intente ser
aséptica, intente ser formal y cumplidora y consensuada y por
supuesto entendemos que es una plasmación política, lo cual
no lo hacemos como crítica. O sea, entendemos que esto es
una serie de grupos políticos que tienen unas intenciones
políticas y que plasman lógicamente ¿dónde? en sus
presupuestos qué és lo que quieren hacer, a qué dan más
importancia y a qué le dan menos.

La crítica general, eso sí, es que esto no se utilice para
tener mucho personal, mucho gasto en material, se gaste
demasiado en ideología y en personal y se deje de aplicar en
las partidas más interesantes donde el dinero realmente
cumple funciones. O sea, no creemos un sector, el problema
es que creamos un sector de la cosa pública que trabaja y
funciona por si mismo y olvida que su verdadera misión es
invertir en los asuntos generales.

Entonces, en cuanto a la aclaración que se me hacía, sí,
sobre la..., siempre estamos con las mismas aclaraciones, ¿qué
administración es la responsable de qué? En lo que venimos a
criticar nosotros es que las administraciones que van a
participar en el brillo  a las promesas, en el brillo de
resolveremos, y cuando se dice resolveremos, pondremos,
acuden todas las administraciones, sonríen todas y todas
participan en ese momento glorioso de hacer promesas, y sin
embargo en el momento de hacer las inversiones y de cumplir
en realidad estas promesas desaparecen todas señalandose
unas a otras en una especie de juego infantil de “no era yo, yo
no la llevaba”. Este es un poco, precisamente..., en realidad
estamos utilizando esta ocasión que se nos ha dado para hacer
esta pequeña crítica, que si se participa en las promesas se
prevé presupuestariamente cómo se van a hacer realidad esas
promesas.

Y he acabado, Sra. Presidenta. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. És el torn de paraula ara del
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Veo que ni han criticado de dónde
saco el dinero ni a dónde lo aporto, con lo cual igual entiendo
que están ustedes de acuerdo, pero bueno, va a ser que no.

Quiero insistir en que si durante años una dirección
general de Presupuestos ha desempeñado las tareas de la que
ahora han creado, la Dirección General de Financiación,
tendría mucho más sentido el poder llevar ese presupuesto a
apoyar nuevas tecnologías y la venta on line de empresas
industriales de Baleares, que además así solventarían parte de
los costos de la insularidad. Pero bueno, veo que el tema no
les interesa, tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. 

Lo único que quería aprovechar es para decir que en
principio apoyaremos dos de las mociones presentadas por El
Pi. En el resto, como hemos venido haciendo en las
comisiones, nos abstendremos y dejaremos el sentido del
voto para el pleno, pero sí quería aprovechar que esta es la
conselleria que dirige el Sr. Yllanes y que está hoy aquí el
portavoz de Podemos, para decirle que se ha criticado en
ponencias anteriores el famoso complemento de 22.000
euros del personal procedente de otras partes de España que
han nombrado como altos cargos varios consellers de
Podemos. Quiero decirle que nosotros podemos estar en
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contra de que se nombre a altos cargos innecesarios, podemos
discutir ese complemento económico, pero estamos
completamente en contra de que hoy un medio de
comunicación tildara de foráneos a estos trabajadores de las
conselleries, porque foráneo, que significa forastero o
extraño...

LA SRA. PRESIDENTA:

Rogaría se ciñera a los presupuestos, por favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... ningún español es forastero o extraño en las Islas Baleares.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, però el Sr. Font, que
havia substituït la Sra. Pons, ha sortit i no és a la sala. 

Llavors passem la paraula a la representant del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. No faré ús de la paraula. Bé, més
enllà..., perdó, sí, per acceptar la transacció, per acceptar la
transacció que em proposa el representant del Grup Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. És el torn ara de contrarèplica.
Passem la paraula al representant del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Seré breve. El tema que ha comentado el compañero del
Partido Popular, de si se entra en el fondo o no, bueno, ellos
mismos por estrategia, y es legítimo, plantean abstenerse en
todo para dejar el debate en el pleno. Creo que de entrada, de
fondo es normal dejarlo en el pleno y que intentemos
consensuar previamente. He de recordar que nosotros sí que
aceptamos directamente en la ponencia una de las enmiendas
de 300.000 euros del Partido Popular, sin ningún problema, y
que creo que sí que hay que hablar, cuando se habla de bajas y
de altas, de las prioridades que tiene un gobierno, hay que
tener muy claro las bajas donde van y los proyectos que se
quieren potenciar, y sin ninguna duda en el pleno podremos
entrar en el fondo de ello sin ningún tipo de problema.

El tema de Ciudadanos, claro, es una crítica que se puede
hacer, que todas las administraciones quieren hacerse la foto
y luego a la hora de plasmar los presupuestos se olviden, pero
es que la recaudación y a donde va esa recaudación, e l

impuesto de los ciudadanos tiene que ver también con qué
administración o qué institución es la que hace qué. Desde un
primer momento, yo he escuchado en la Comisión de
Economía todo el tiempo al conseller de Transición
Energética y Sectores Productivos y vicepresidente,
explicarnos una y otra vez que ésta era una cuestión previa a
este nuevo gobierno, pero que desde el principio fue el
ministerio que se comprometió a. Entendemos que a veces se
puede criticar esto, pero justamente en esta cuestión puntual
no creemos que eso tenga que reflejarse en los presupuestos
de la comunidad autónoma de Baleares, cuando es el
ministerio quien ha dicho una y otra vez que se haría cargo,
además, son sus competencias puestas en la Constitución, no
es algo nuestro.

Bueno, sólo comentar un poquito por encima, más que
nada, lo primero es el tema de comprender la venta digital, la
venta on line. Es evidente, sobre todo en unas islas en que ese
tipo de negocio, sobre todo lo que sería la innovación y
fomentar todo este tipo de industria es importante, lo que pasa
es que hay que ver cómo hacerlo bien para que
multinacionales tipo Amazon, por ejemplo, que tiene muchas
quejas y muchas críticas de que los trabajadores no cobran y
no están en condiciones adecuadas, no ocupen todo ese
mercado y al final sean las pequeñas y medianas empresas las
que lo paguen. Con lo cual hay que mirar cómo se fomenta que
esa cercanía y la venta on line pueda cuadrar con la pequeña y
mediana empresa que todos queremos potenciar aquí en
Baleares.

Sólo por alusiones, no tiene nada que ver, el tema de los
sobresueldos, pero ya que sí que lo comentaré como
presupuesto, (...) la ley, pero eso se habló en la primera de las
comisiones en el proyecto de ley, cuando tu vas a plasmar una
ley autonómica, esa ley autonómica no puede discriminar a
españoles. Un español que vive en Menorca tiene que tener el
mismo derecho que un español que vive en Valencia, por
poner un ejemplo. Entonces si de lo que hablamos es de dar un
complemento a alguien que viene de fuera de donde está la
sede institucional, o sea de fuera de Mallorca, tiene que ser
general, no se pueden hacer derechos que no sean universales
y se pongan derechos discriminatorios o en una frontera por
así decirlo, y encima dentro del mismo país. Ahora bien, si en
algún momento se quiere debatir si ese complemento debe
existir o no, estamos encantados de debatirlo. Sé que no viene
a esta comisión, pero lo he dicho por alusiones, presidenta, y
ya acabo.

Sólo una cosa, no me ha quedado claro al f inal si se
aceptan las enmiendas o no, en privado me han dicho que sí...
no sé si...

LA SRA. PRESIDENTA:

Le iba a preguntar, Sr. López, si usted sabía si aceptaban o
no las transacciones...
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

En privado ahora aquí me han comentado que sí que
aceptan las dos transacciones, como no ha habido ponencia,
claro si no queda en registro....

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No feia comptes fer ús de la paraula, però també ja que hi
som. Nosaltres entenem que l’important no és el plus que es
pugui cobrar, que entenem que no s’ha de cobrar, sinó que
l’important és que la feina es faci ben feta. L’origen de qui fa
la feina és poc important, l’origen, sigui a Espanya o no, de
qualsevol lloc del món serà benvingut si és un bon
professional per fer feina en aquest govern.

Gràcies, presidenta perquè sé que no tocava.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. És el torn ara del representant del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Simplement per concloure el
nostre debat, fer referència com a rèplica al company del
Partit Popular, que efectivament sí, nosaltres analitzam les
baixes tant o més que les altes, perquè les baixes també és una
manera de fer política i demostrar les prioritats que té cada
partit en la seva feina. I per tant, evidentment que són
presupuestos ideológicos, com deia el company de
Ciudadanos.

Res, més agrair la feina a tots els grups en forma
d’esmenes parcials i d’aquest debat i anunciar el nostre vot
favorable a la transacció  també presentada pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Només una pregunta al Sr. Font,
perquè no hi era, necessitam saber si el Grup Parlamentari El
Pi accepta les transaccionals de les esmenes 9725 i 9697.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, presidenta, totes dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Llavors, passarem ja a la votació
directament perquè em sembla que aquesta vegada no fa falta
ni interrompre.

Començarem per les votacions del Grup Parlamentari
Popular, farem dos blocs d’aquestes esmenes. En primer lloc,
votarem les esmenes 9986, 10062, 9991, 10109, 10083,
9988, 10063, 9993, 9994, 9995 i 10061.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara el segon bloc d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular, esmenes número 9842, 9843, 9844, 9845, 9989,
9990, 10026, 9992, 9996.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos. Farem tres blocs tenint en compte
que s’ha retirat l’esmena 9555. Primera votació, esmena
9575, transaccionada, no?

(Se sent una veu que diu: “9571")

Ai, 71. No, no, perdonin, tornam a començar. En primer
lloc, esmena 9571, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’esmena de Ciudadanos número
9556.

Vots a favor?

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 4 / 12 de desembre de 2019 589

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passarem a votar un bloc d’esmenes, les
esmenes número 9565, 9532, 9558.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn de votar les esmenes presentades, de forma
conjunta, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Presidenta, con permiso, ¿podríamos votar por
separado la 9696 y la 9697?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, una ya se va a votar por separado y la otra la
pondremos también, no hay ningún problema. Passem
llavors a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. En primer lloc, l’esmena
transaccionada i acceptada, amb la transacció 9725.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc, també votarem l’esmena transaccionada i
acceptada número 9697.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 9696.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, Sr. Mas, no ha votat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, estiguin pendents. 

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l’últim bloc d’esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, esmenes
número 9726, 9727, 9703 i 9704.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votam l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, que ha estat
transaccionada i acceptada, número 10137.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyors diputats. Es fa un recés fins a les setze
hores del capvespre.
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