
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 53/fascicle 3

 

Presidència
de la Sra. Virginia Marí i Rennesson

Sessió celebrada dia 10 de desembre de 2020, a les 15.20 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Elaboració del dictamen del Projecte de llei  RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fascicle 1

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015981


1354 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 /fascicle 3 / 10 de desembre de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió de
l’agrupació de la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques i Modernització, amb les seccions i entitats afins.

Debat número 7, de totalitat i globalitat.

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
esmena 17222; secció 33, serveis comuns tecnològics, esmena
17248; secció 36, serveis comuns despeses de personal, esmena
17249; secció 78, Escola Balear d’Administració Pública,
esmena 17223; E01, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, esmena 17224; E20, EPE de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears, esmena 17225; S10, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears SA, esmena 17226; F22,
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, esmena 17227.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
esmena 16594; E01, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, esmena 16601; E20, EPE de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears, esmena 16614; S10, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears SA, esmena 16619; F22,
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, esmenes 16627 i
16628.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, al
programa 222C, actuació de policies, esmenes 16972 i 16971;
al programa 223A, emergències, esmena 16973; E01, Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, esmenes 17015,
17016, 17017 i 17018.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, al programa
223A, emergències, esmena 16808.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, al
programa 121F, direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, esmena 16652;
al programa 121H, gestió de recursos humans, esmena 16653;
al programa 131D, polítiques de memòria, esmena 16659; al
programa 151C, transparència, bon govern, qualitat i avaluació,
esmena 16661; al programa 151D, participació i voluntarietat,
esmena 16660; al programa 151E, immersió digital, atenció
ciutadana i modernització, esmena 16654; al programa 413G,
accions públiques relatives a la COVID-19, esmena 16701; al
programa 542A, innovació, esmena 16655; al programa 551A,
ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, esmena 16656; al programa 551B, gestió
dels sistemes i les tecnologies de la informació, esmena 16657;
al programa 551C, mitjans de comunicació social, esmena
16658; secció 78, Escola Balear de l’Administració Pública, al
programa 121G, formació i selecció del personal, esmena
16690.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, al programa 223A, emergències, esmena

16479; al programa 551C, mitjans de comunicació social,
esmena 16539.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, al
programa 131D, polítiques de memòria, esmena 16869.

Abans de passar a la defensa conjunta m’agradaria que em
diguessin els portaveus si hi ha substitucions.

LA SRA. SANS I REGIS:

Esperança Sans substitueix Antònia Martín.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Josep Castells.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Presidenta, del Grup Parlamentari Ciutadans Marc Pérez-
Ribas substitueix Juanma Gómez.

LA SRA. PONS I SALOM:

Presidenta, per part del Grup Parlamentari El Pi Lina Pons
substitueix Josep Melià.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Presidenta, per part del Grup Popular Juan Manuel Lafuente
substitueix el Sr. Sagreras.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Presidenta, Mercedes Garrido substitueix Pilar Costa.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Ares Fernández substitueix Irene Triay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Començarem la defensa conjunta de
les diferents esmenes. En primer lloc i per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el portaveu en
aquest moment del grup parlamentari que és el Sr. Juan Manuel
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar
para defender la enmienda a la totalidad a los presupuestos de
la conselleria que presenta el Partido Popular, entendemos que
esta es una conselleria bastante significativa de lo que es el
Govern, pero de lo que es el Govern en negativo
desgraciadamente, porque es una conselleria en que abunda la
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superestructura política, abunda el cargo político y falta
inversión, falta inversión en las cosas necesarias.

Tenemos una conselleria que está formada por seis
direcciones generales, una secretaria autonómica y cuatro entes
públicos o sociedades mercantiles con una superabundancia de
cargos políticos.

Si analizamos por direcciones generales, una de las
funciones importantes de esta conselleria es precisamente,
según su memoria y sus objetivos, dirigir la política general de
personal del Govern en general y precisamente pues también en
eso destaca en su aspecto negativo, tenemos una política de
personal del Govern que se ha caracterizado por el incremento
de la precariedad laboral, se ha multiplicado, se ha
incrementado sustancialmente la contratación temporal y no la
contratación fija, pero con un incremento de un 70% de los
contratos temporales, y en cambio no se han cumplido los
acuerdos en materia de función pública.

Se caracteriza también por no prever todos los gastos de
personal en la conselleria, por ejemplo las sentencias recientes
sobre carrera profesional de interinos no están correctamente
dotadas y con la dotación correspondiente. No se soluciona uno
de los problemas importantes en la administración pública que
son los interinos o los contratos interinos en fraude de ley o de
forma definitiva sin que exista ningún tipo de solución en esta
materia.

Se hace gala siempre de la predisposición del Govern a la
negociación colectiva y estas últimas semanas hemos visto
como todos los sindicatos representantes de los trabajadores y
de los funcionarios del Govern balear se quejan que ni siquiera
el Govern se sienta a negociar la situación de las..., bueno, de
la disminución salarial o de la no actualización salarial. 

Por tanto, esas características esenciales importantes en la
Conselleria de Función Pública desgraciadamente justifican ya
por sí la presentación de la enmienda a la totalidad.

En materia de modernización y administración digital
vemos los mismos proyectos que el año pasado, entendemos
que son proyectos positivos, pero se repiten año tras año. Por
poner un ejemplo, el centro de procesamiento de datos para el
Parc Bit el año pasado estaba presupuestado en 3.300.000, este
año se presupuesta en 3.100.000 y se han ejecutado 200.000
euros del año pasado. Lo vemos que se repite año tras año.

O el proyecto de administración digital. El objetivo del año
pasado era conseguir que todos los trámites, y así lo decía
textualmente la memoria, que todos los trámites del Govern
balear se hiciesen de forma telemática. El otro día
escuchábamos a una conselleria que hemos pasado de 8 a 25
trámites y seguimos sin la implantación de la administración
digital. Confunden la administración digital con digitalizar los
cargos. No es eso, digitalizar en la administración digital es que
los trámites se puedan hacer de forma digital. Hay una
confusión en ese sentido.

En la Dirección General de Emergencias el objetivo del año
pasado era tener actualizada toda la normativa de emergencias.
Ni una sola normativa se ha hecho actualizada durante el

presente año 2020. Objetivo no cumplido, supongo que se
vuelve a repetir el objetivo para este año.

Se hablaba de que era necesario contar con el personal
necesario en la sala de emergencias, se tenían que tener trece
supervisores y se vendía como el gran logro la previsión de
tener trece supervisores en la sala de emergencias, ocho
supervisores son los que hay y siguen habiendo previstos para
este año, con lo cual, ni siquiera lo del año pasado. Tenía que
haber cinco jefes de sala, hay cuatro jefes de sala. Se sigue, el
objetivo del año pasado se incumple este año. Por tanto,
también entendemos plenamente justificada la enmienda a la
totalidad en la Dirección General de Emergencias.

En la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y
Buen Gobierno en este caso discrepamos de la gestión que se
realiza, entendemos que es una secretaría autonómica cedida
por pactos políticos en que sí que tiene también una gran súper
estructura política y poca competencia más que el reparto de
subvenciones o la ejecución de determinadas políticas que
entendemos que además se hacen de forma parcial,
incumpliendo la ley y de forma de manipulación sectaria de la
historia. 

El objetivo de la ley, por ejemplo, de memoria histórica era
recordar a todas las víctimas evitando la utilización partidista
de estas cuestiones. Precisamente en ese apartado pues había...,
al menos se intentó, hubo un acuerdo importante y creo que
desde el Partido Popular hicimos aportaciones importantes.
Cuando vemos después el uso que se hace de lo previsto en la
ley, vemos que lo que se hace es buscar la utilización
totalmente partidista de esta ley.

Me acuerdo que cuando tramitábamos la ley una de las
cuestiones que dijimos era, ¡hombre!, lo que no puede pasar es
que las víctimas se olviden y los causantes de las víctimas sean,
en este caso, los homenajeados. Desgraciadamente, con la
aplicación de la ley desde el punto de vista político se hace
esto. Hemos visto el caso, por ejemplo, de la propuesta que se
hizo en el Ayuntamiento de Palma de hacer un reconocimiento
a las víctimas de los bombardeos, que se volvió a repetir lo que
ya habíamos denunciado, el artículo 4 apartado 3 de la Ley de
memoria histórica establece que esas personas son víctimas de
acuerdo con la ley, en cambio todos los partidos de la izquierda
votaron no. 125 personas que eran víctimas, según la ley, no
merecen absolutamente ningún reconocimiento. Se hace una
utilización partidista.

Lo mismo, exactamente lo mismo o peor, sobre el homenaje
a víctimas realizado el mes de octubre en Menorca. En este
caso cuatro milicianos del Frente Popular son homenajeados
porque interesaba desde el punto de vista de propaganda. Se
había hecho un homenaje o actos de homenaje en Mallorca,
actos de homenaje en Ibiza, en Formentera y en Menorca
faltaba, faltaba algo. Se hace un homenaje y ni hay estudio
jurídico, no hay estudio histórico ni absolutamente nada, y
justamente se hace un homenaje a cuatro personas condenadas
por..., condenadas, en este caso, precisamente por haber
asesinado a más de 70 personas. Ésa es una utilización
partidista y por eso merece una enmienda a la totalidad.
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Respecto a las enmiendas parciales, nuestras enmiendas
parciales van en el sentido de aumentar la partida de
inversiones reales en materia de emergencias en 364.000 euros.
De incrementar el fondo de seguridad pública destinado a los
ayuntamientos en 675.000 euros. De modernizar y ayudar en
materia de protección civil referentes a las asociaciones de
protección civil. De reducir los gastos de alta dirección en
TV3. De incrementar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Juan Manuel Lafuente, se puede acercar más al micro
que aparentemente no se le oye bien.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

¿Se oye ahora?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ahora.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Perdón. ¿No se entiende?

(Remor de veus)

Perdón. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor. Continuemos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

En TV3 también la reducción de asesorías externas y
programas y ayudar a programas de producción propia en
materia de TV3. Y reducir los gastos generales y también
invertir más en producción propia con 260.000 euros.

Éstas son las enmiendas parciales y esos son los motivos de
nuestra enmienda a la totalidad a la Conselleria de
Administraciones Públicas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Passem ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, assisteixo perquè la meva
companya Patrícia Guasp, qui havia de venir, no ha pogut venir
i presentaré les esmenes que hem previst d’aquesta àrea.

Hem previst una esmena, que és la 16808, per millorar els
programes de formació de seguretat a emergències, als tècnics
d’emergències de les Illes Balears. 

Bé, ja que tenc ús de la paraula, i també en relació amb
aquesta conselleria, sí m’agradaria comentar un aspecte parlant
de la Fundació Bit, del Parc Bit, que està gestionat per una
conselleria que en teoria no té molt paper a fer en temes
d’innovació, d’ajuda a joves emprenedors, perquè veiem que
aquesta àrea està dividida en quatre conselleries, està dividida
en la Conselleria d’Administracions Públiques, que gestiona el
Parc Bit amb la seva direcció general de Modernització. També
tenim la Conselleria de Turisme que gestiona l’AETIB, que
també té la seva importància en temes d’innovació i de cercar
mesures de turisme intel·ligent. També tenim la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius, amb la Direcció
General d’Innovació, que evidentment també fa tasques en
aquesta àrea. I finalment també a la Conselleria d’Educació
tenim la Direcció General de Polítiques Universitàries i
Recerca, que també tracta temes d’innovació.

És vera que quan es pregunta al Govern per aquesta qüestió
es diu que les quatre conselleries estan molt coordinades en
aquest aspecte, però no deixa de ser sorprenent que una de les
matèries que és la innovació, que requereix el major interès per
part del Govern perquè és el nostre futur, és el que ens pot
diferenciar de la nostra competència, es vegi tan diluïda dintre
d’aquesta estructura de govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno ahora del
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actúa Baleares, Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Por fin hemos llegado a mi
conselleria favorita, la que con más cariño nos queremos
cargar. Por una parte -ya lo hemos dicho en su momento-
pensamos que Función Pública debería unirse con Hacienda;
eso no lo explicaré porque creo que... lo doy por explicado,
como dicen algunos profesores en sus clases. 

Pero sí me quiero detener en el tema de la Secretaría
Autonómica de Memoria Democrática y Buen Gobierno. Y en
esto también he de decir que aunque nosotros procuramos no
caer nunca en lo de hacer de oposición de la oposición, el
Partido Popular debería hacer examen de conciencia. Cuando
ustedes colocan un arma cargada en manos de según quien
luego no se extrañen si el arma se dispara. Eso hicieron en su
momento con las leyes de normalización lingüística, que son
todas las que ellos emplean, no han hecho leyes nuevas, y esto
fue estas leyes de memoria, desmemoria, democrática, etc., etc.,
etc. Que con la que está cayendo nos sigamos planteando
desenterrar muertos de ochenta años, cuando los que se están
muriendo son ahora, que muchos los hemos tenido que enterrar
sin asistencia de su familia, en funerales reducidos, sin
asistencia de sus seres queridos en los últimos momentos, no,
ahora nuestro problema es desenterrar muertos de hace ochenta
años. Y como muy bien les han explicado el problema básico,
además, es que ustedes pervierten el espíritu de esta ley. Esta
ley busca volvernos a dividir en buenos y malos, simplemente
es cambiar la tortilla. Antes los buenos buenísimos eran unos,
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y los malos malísimos eran otros. Ahora hemos dado la vuelta
a la tortilla: los malos malísimos eran unos y los buenos
buenísimos son otros, y ese es el único sentido y objetivo de
esta secretaría sectaria que debería ser cerrada y fumigada,
cerrada y fumigada, para intentar olvidar que alguna vez ha
existido, que alguna vez ha ejercido y que alguna vez ha tenido
alguna función, porque su única función real a día de hoy es
volver a enfrentar a los españoles los unos con los otros. Sólo
la existencia de esta secretaría autonómica de memoria
democrática, y lo de buen gobierno es un chiste del Club de la
Comedia, sólo por esto ya merecería una enmienda a la
totalidad esta conselleria.

Pero es que encima le agregan ustedes IB3, IB3, que es esa
televisioncita que se crearon en su momento porque aquí las
autonomías si no tenían su televisión no eran autonomías de
primera, y todos tienen tener su televisión, una televisión que
no ve nadie. Y el otro día ya tuvimos ocasión de decirselo a la
Sra. Presidenta. Resulta que uno de estos vídeos que tanto le
preocupan que nosotros publicamos en Facebook tiene 600.000
visualizaciones, que multiplica por 10 la audiencia media de
IB3. Y a esto dedicamos casi 40 millones de euros, lo que nos
costaría medio “zendal”, ahora que se ha puesto de moda
utilizar esa unidad de medida. De hecho podríamos construir un
hospital público más en estas islas que ahora nos iría muy bien.

O por ejemplo podrían pagarles ustedes a los funcionarios
que dependen de esta conselleria ese sueldo congelado, ese
sueldo congelado que alucino que la izquierda vote a favor de
congelar los sueldos de los funcionarios, incluídos sanitarios y
maestros, a los que ustedes tanto aplauden y dicen defender, y
hechos son amores y no buenas razones, y eso es lo que
deberían hacer, pagar a los funcionarios que se han sacrificado
durante esta pandemia, y no recortarles sus derechos... con
nocturnidad y alevosía.

Y sólo por todo esto que les digo esta conselleria merece
ser cerrada, refundida con la de Hacienda, de la que nunca
debería haber salido, e IB3 cerrada.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn a la portaveu del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per Illes, la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, jo tampoc
no faré oposició de l’oposició, però ganes no me’n falten, els
he de ser sincera, a aquestes alçades de l’any i de la pel·lícula.

He de dir que nosaltres presentam en aquest pressupost de
la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització
dues esmenes que esper que vostès mirin amb molta generositat
perquè tenen la millor de les intencions, i les pas a explicar.

Una és la 16479, que tracta sobre augmentar la partida de
Gestió d’Emergències de les Illes Balears amb l’objectiu
d’incrementar la partida destinada al Servei de Protecció Civil
dels diferents municipis de les Illes Balears. Les raons són

òbvies: Protecció Civil sempre hi és, sempre ens fan falta, i
pensam que crear una base sòlida en moments difícils i més
sòlida en moments més difícils sempre ajuda.

I per altra banda, la 16539, que és crear una partida nova
per dur a terme campanyes informatives per a la prevenció de
la COVID-19 i de les mesures de reactivació econòmica a
través dels mitjans de comunicació privats; i m’explicaré.
Aquesta esmena té una doble vessant: per una banda, la
informació, la divulgació en temps de pandèmia pensam que és
imprescindible, i, per altra banda, la supervivència dels mitjans
de comunicació. Nosaltres entenem com a grup parlamentari
que no hi ha democràcia sense periodisme, ho diem així de clar.
És un perill que ens amenaça; la crisi econòmica, la crisi de la
pandèmia i la crisi de populismes està fent que molts de mitjans
de comunicació tradicionals estiguin condemnats a
desaparèixer i que en surtin d’altres que són barats però que
són radicals, i que són perillosos per a la nostra democràcia.
Per tant aquesta esmena va dirigida a aquests ERTO que es
tornen ERO, aquests llocs de feina de periodistes que tots
vostès coneixen estan desapareixent, que a través de l’esforç
d’una comunitat autònoma que necessita la informació i el
periodisme faci que aquestes institucions i també la nostra
puguin continuar endavant a través de la tasca d’aquells que
són els ulls i les orelles d’allò que passa a la nostra comunitat.

I pel que fa a la resta, he de dir al Partit Popular que ens
abstendrem a la seva esmena a la totalitat; hi hauria coses que
podem comprendre però d’altres que no, d’altres que no ens
agraden, així és que anirem pel camí d’enmig i ens abstendrem,
igual que farem amb l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari VOX.

Per altra banda he de dir a Ciutadans que sí, que donam
aquest suport als programes de formació en seguretat. A
algunes del Partit Popular també, pel que fa a esmenes parcials,
que després ens manifestarem, quan arribi el moment. 

I llavors he de dir a VOX que òbviament els direm que no
a totes les seves esmenes una per una, que ja sé que vostè no se
sorprèn, però li dic i li confirm que el que vostè pensava serà
així, nosaltres direm que no; primer, perquè nosaltres no
fumigam; segon, perquè no som radicals, i si de cas som
radicalment moderats, i vostès el que no poden fer és venir aquí
amb la destral i pim-pam, pim-pam, anar tallant i tallant caps,
i tallant administracions, i tallant conselleries, i tallant serveis
i secretaries, perquè precisament si s’han constituït és per
qualque cosa, i sobretot quan ja parla d’IB3 ja ens fa gràcies.
I a més vostè mescla ous amb caragols, porque esas 600.000
visualizaciones, ¿dónde?, a Balears?, a Facebook de Balears?
Sí, clar, de Marratxí.

Molt bé, idò nosaltres, com que no mesclam ous amb
caragols i creim en aquest estat democràtic, i pensam també
que avui és el Dia dels Drets Humans, que costa molt
aconseguir-los i és molt fàcil perdre’ls, igual que la credibilitat,
nosaltres -em sap greu, Sr. Rodríguez- els votarem que no una
per una, però confii que vostè em voti que sí i que vostès em
votin que sí a les esmenes que presentam, que tenen la millor de
les intencions.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passem ara el torn de paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Mixt en aquest moment, la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, només per dir que
nosaltres no tenim cap esmena en aquesta secció, i que les
esmenes de Gent per Formentera queden defensades en els seus
propis termes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Passem ara al torn en contra. En primer
lloc té la paraula la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, pel que fa a les esmenes a la
totalitat, un poc allò que ja vaig dir ahir a un altre debat d’una
altra secció, no les compartim de cap de les maneres. Nosaltres
pensam que el pressupost de la conselleria s’ajusta a les
necessitats i a les circumstàncies actuals i fins i tot a la
dificultat que suposa haver de fer uns pressuposts on totes les
àrees són necessàries i totes tenen necessitats.

També voldria posar de manifest, perquè en algunes
esmenes presentades crec que queda justificat diguem el nostre
vot contrari, perquè la conselleria atenent ja les necessitats que
té, ja ha fet un augment de pressupost a diverses direccions
generals que són clau per tal d’aconseguir una millor
coordinació amb les entitats locals i amb els diferents cossos i
forces de seguretat de l’Estat i d’emergències, ja que -com dic-
han tingut un increment.

D’altra banda, tot i els arguments escoltats pels diferents
grups parlamentaris, en un principi havia pensat només mirant
un poc el que s’havia presentat, deia bé, aquesta conselleria no
ha tingut tantes esmenes, supòs que deu comptar amb un
vistiplau més d’aquesta sala, tot i que després d’haver escoltat
algunes intervencions, queda clar que no és així. Però sí que
m’agradaria fer una reflexió en forma de pregunta i és
bàsicament què volen les dictadures? Zero transparència, a
ningú no li importa el que hagin de fer o el que no. Zero
participació, no volen que ningú no els digui el que han de fer
o què seria millor per a la majoria. I zero memòria de tot el que
han fet i que la resta del món, però, condemna profundament. 

I aquestes són les tres àrees que tant el Partit Popular com
VOX han desmantellat per complet. I al final jo crec que amb
els pressuposts és quan realment es veu quines són les idees i
quin és el camí polític que voldrien agafar les diferents forces
polítiques representades en aquesta cambra parlamentària. I a
mi em preocupa moltíssim que en ple segle XXI, on en un
context internacional, es parla sempre d’incrementar la
transparència, incrementar la participació de la ciutadania dins
les decisions polítiques i que prenen els executius i també s’està

sol·licitant per part de l’ONU i diferents organismes
internacionals, la reparació de la memòria democràtica. 

Aquests temes són temes que a l’extrema dreta i a la dreta
d’aquest parlament, que, com ja vaig dir ahir, es barallen per
veure qui ocupa l’espai de l’extrema dreta en aquest taulell
polític, es barallen per reivindicar a veure qui la diu o la fa més
grossa. A mi em fa mal quan el portaveu del Partit Popular diu
“las víctimas se olvidan”. És que a mi em cauria la cara de
vergonya per dir això, quan hi ha víctimes que encara no han
estat trobades i que els seus familiars, 80 anys després, les estan
cercant. I de fet, les polítiques de memòria no es poden retallar
perquè estam en temps de descompte, ja no hi arribam, hi ha
famílies que ja no hi arribaran a temps. I per això són polítiques
molt importants que cal seguir desenvolupant.

Quant a la resta de les esmenes, jo tenc poc a dir. Com ja he
comentat al principi, moltes d’una manera o d’una altra ja
compten amb un increment directament de la conselleria. I
simplement voldria comentar l’esmena del Grup Mixt, de Gent
per Formentera, però he de dir que no he entès la seva
portaveu, no sé si ha dit que havia decaigut o que simplement
el text ja explica..., ah!, que no la defensa. Perdonau, no havia
entès si havia decaigut, val. Idò simplement comentar que hi
votarem a favor, en el cas que s’accepti la transacció que
després proposarà el Grup Socialista, que no sé si es podrà
acceptar per part del Grup Mixt aquí representat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. L’informo que es votarà l’esmena
sense transacció i l’esmena amb transacció, que és el que marca
el Reglament. Passem ara el torn de paraula al portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies, Sra. Presidenta i molt
breument. Evidentment hi ha algun tipus d’esmenes a la
totalitat, o fins i tot després d’addició, algunes de les quals fins
i tot hi podem estar d’acord, però les circumstàncies són les que
són i m’explicaré. 

Evidentment quan són esmenes a la totalitat, els diferents
grups tenim diferents perspectives, maneres de veure i
d’entendre sobretot l’administració pública i segurament en
aquest sentit difícilment és allà on ens podríem posar més
d’acord, quant a quina concepció ha de tenir l’administració
pública com a tal, des d’una perspectiva neoliberal o
conservadora o des d’una perspectiva progressista, i
segurament aquí podríem discutir hores i més hores i no
arribaríem a un acord.

Després tenim el dia a dia, quan diuen, escolta, en aquesta
partida hi hauríem de posar més doblers perquè tal, bé
segurament per ventura sí, que després podríem arribar a
acords. Tot i que evidentment les circumstàncies de la
comunitat autònoma són les que són, les dificultats de
finançament, especialment en tot el que és despesa ordinària i
crec que són prou conegudes i prou recurrents i a més i que a
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més, n’hem parlat moltíssim dins aquesta mateixa sala i per
tant, hem de tenir en compte que si a una partida hi posam més
doblers, vol dir que els llevam d’una altra partida i en aquest
sentit és com el joc del Tetris, que si ho lleves d’una banda, cau
per una altra. I, per tant, això suposa que una ha de tenir la justa
mesura d’allò que vol invertir i com ho vol invertir. 

Ho deia sobretot tenint en compte que per ventura estaríem
d’acord en el fons d’alguna de les propostes que es fan, tenint
en compte també que el que llevam d’una banda, ho hem de
llevar de l’altra, respectaríem la proposta que ha fet en aquest
sentit la conselleria i, per tant, votaríem en contra d’allò que
són les esmenes.

Respecte de temes de memòria, em sum, em sum a les
paraules que ha dit abans la Sra. Sans i fins i tot parafrasejant
les que ha dit el Sr. Rodríguez, que és que per ventura hi ha
gent major, gent d’aquesta que vostè deia delicada, que per
ventura és a una residència, que li hagués agradat o li agradaria
saber el seu pare on és o la mare on és, aquell pare o mare que
va conèixer de petit i que en qualque moment el va acomiadar,
va desaparèixer i li agradaria saber què ha estat d’ell o on va
ser enterrat o enterrada i que fins i tot pogués ser enterrada amb
la dignitat que es mereix aquesta persona, i dic persona. 

Crec que no hem de parlar de bàndols, són vostès que són
recurrents parlant de bàndols, perquè crec que la memòria parla
de víctimes i crec que tothom sempre parla de víctimes i no
parla de bàndols. I crec que no som nosaltres precisament que
estaríem disposats a afusellar 26 milions de votants
d’esquerres, com es pot imaginar.

Respecte de la televisió pública, bé, són d’aquestes
qüestions amb què segurament no ens entendrem o no ens
posaríem mai d’acord i especialment que sigui pública, per tant,
que sigui garantista que hi hagi una objectivitat i una llibertat
evidentment en la notícia, la qual cosa evidentment això és una
garantia d’un estat democràtic, entre d’altres coses moltíssimes
coses.

Res més per part nostra. Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passem per últim el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Ares
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes, senyores i
senyors diputats. Com bé ja s’ha dit en anteriors intervencions,
estam davant d’un pressupost absolutament excepcional,
excepcional perquè ha donar resposta a la pandèmia de la
COVID-19; excepcional perquè comptam amb un fons de
recuperació de la Unió Europea; excepcional perquè tornen ser
els pressuposts més alts i més socials de la història de la nostra
comunitat autònoma. I la Conselleria d’Administracions
Públiques no és una excepció respecte de la globalitat del
pressupost: un total de 70 milions d’euros, que suposen 2
milions d’euros més d’increment respecte l’exercici passat.

Com ja va explicar la consellera, es continua treballant per
disposar d’una administració més eficient, transparent, oberta,
digitalitzada i al servei de la ciutadania i que no oblida, no
oblida les polítiques de memòria, perquè no oblidem que tenim
un deute amb moltes famílies, amb moltes persones, un deute
amb la història del nostre país, la dignitat i la memòria de les
víctimes, de les víctimes -ara que no hi és el Sr. Rodríguez i no
em sent- de la dictadura feixista, no poden esperar i el
programa de fosses precisament n’és un exemple.

S’han presentat dues esmenes a la totalitat per part del Partit
Popular i de VOX que tornen a quedar una vegada més tot sols,
no suposa cap sorpresa per part del nostre grup parlamentari,
ens ho esperàvem; ara bé, cal dir que precisament això és trist
i preocupant, en un moment d’extrema gravetat on s’ha
reclamat treballar plegats per sortir d’aquesta crisi, alguns
grups segueixen instaurats en el catastrofisme i jo diria fins i tot
en el cuanto peor, mejor.

Per part del Partit Popular al qual no li agrada res aquest
pressupost presenten esmenes a la totalitat d’absolutament tot,
jo diria que se salva absolutament res, però té certa coherència
amb aquell discurs que ja hem dit del catastrofisme absolut.

Jo, Sr. Lafuente, vostè parlava dels treballadors públics i del
model que caracteritza aquest govern respecte d’això. El que
caracteritza aquest govern respecte dels serveis públics és el
seu enfortiment, és la contractació de 4.000 treballadors durant
cinc anys i l’apujada del voltant del 18% dels seus salaris. Això
és el que caracteritza el model de la funció pública d’aquest
govern.

I VOX, VOX també presenta esmenes a la totalitat a
gairebé tot, però amb algunes particularitats: en primer lloc, es
carrega per partida doble la Fundació Bit, per si un cas, supòs
és... si la matam fa falta rematar-la una altra vegada perquè no
perdonam res, i perdona la vida també a altres seccions com per
exemple l’EBAP, que jo crec que... m’ha sorprès. Estic content
que li agradi el pressupost de l’Escola Balear
d’Administracions Públiques, el que no sé és si veritablement
li agrada aquest pressupost i no han presentat una esmena a la
totalitat en aquest sentit o és perquè ha estat una errada. En
qualsevol cas no és la meva intenció donar-li més idees, no?

Respecte de les esmenes parcials mantindrem la postura
defensada fins ara i només donarem suport a l’esmena de Gent
per Formentera del Grup Parlamentari Mixt, a la qual li
proposam una transacció que comentaré més endavant, per
finalitzar, per parlar-ne un poc.

Respecte de la Direcció General d’Emergències i Interior,
hi ha una sèrie d’esmenes als programes que afecten policies i
emergències que els grups parlamentaris que m’han precedit en
la paraula ja les han comentat. 

Mirin, el primer que caldria dir és que s’ha de dir tot i el
que s’ha de dir és que la Direcció General d’Emergències i
Interior és el pressupost que més augmenta dins aquesta
conselleria, arriba gairebé als 13 milions d’euros, un increment
del 10%, és a dir, 1,2 milions d’euros més respecte del
pressupost de l’any passat i això implica directament el
desenvolupament d’eines de gestió per millorar la coordinació
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entre emergències, l’actualització de plans, parlam també de
fons de seguretat pública que ja s’augmenta respecte de 2020
en aquest pressupost o també seguir impulsant la coordinació
amb Protecció Civil, que per cert ja contempla una inversió
important en material per a Protecció Civil i també en formació
específica.

I respecte del tema de la formació on el Grup Parlamentari
Ciutadans hi presenta un esmena concreta els he de dir que és
l’EBAP qui s’encarrega d’aquesta formació i que enguany
compta amb el pressupost més elevat de la seva història, en
concret a per accions formatives el pressupost ha crescut en
gairebé 150.000 euros.

Quant a IB3, com a mínim hi ha una esmena que no és
sorpresa tampoc perquè no és nova. Parlo de l’esmena 17015
del Partit Popular, de la reducció d’alts càrrecs, Sr. Lafuente,
vostè i jo hem tengut ja l’oportunitat de poder debatre sobre
aquest tema alguna vegada. Nosaltres ja li hem explicat la
nostra postura. A l’any 2015 l’RLT contemplava 17 llocs
directius a l’ens, a l’any 2016 es va reestructurar i es va
davallar a 12 i seguim considerant que és el nombre adequat
per poder desenvolupar les funcions i les eines de l’ens.

Tampoc no donaríem suport a la resta d’esmenes, no perquè
no creiem que la producció pròpia no sigui important, només
hem de mirar els resultats dels darrers anys, però no estam
d’acord amb el seu plantejament. Quan parla d’assessories,
aquestes fan referència a serveis bàsics de l’ens que moltes -no
m’estendré massa en això-, però moltes es troben o en licitació
o ja estan adjudicades.

Pel que fa a l’esmena d’El Pi en relació amb les campanyes
informatives COVID, des del nostre grup trobam que és la
Direcció General de Comunicació qui és l’encarregada de
coordinar i efectuar aquestes tasques i que ja té un pressupost
respecte d’això i per tant, no trobam necessari en aquesta
secció incrementar aquesta partida en 2 milions d’euros més.

Quant a les esmenes del Grup Parlamentari VOX, això ja és
una altra història, no tenen res a veure amb les esmenes que
plantegen altres grups parlamentaris, perquè en la pràctica ens
presenten més esmenes a la totalitat, aquesta vegada sí, i mirin,
no s’han esforçat gaire perquè han repetit una altra vegada les
mateixes que repeteixen durant els debats que ja hem tengut,
totes són les mateixes perquè hi ha aquell famós fons COVID-
19 que ja és un hit en aquests pressuposts i fins aquí
l’aportació, no hi ha res més, s’ho carreguen gairebé tot perquè
su fondo COVID, Sr. Rodríguez, de 500 millones de euros lo
construyen haciendo ideología, eso que dicen que nosotros
hacemos, pero que ustedes están libres de ese mal, ¿no?

Bien, yo me he tomado la libertad de poder observar un
poco qué partidas bajaban, ustedes se cargan, evidentemente,
las políticas de memoria democrática, de transparencia,
participación, por supuesto IB3, aquí le admito que son
absolutamente coherentes desde el primer momento en el que
entraron y han defendido esta postura, nosotros evidentemente
absolutamente contrarios, pero también se cargan la mitad de
muchas otras partidas, esta vez la mitad, partidas que me
sorprenden mucho: innovación, telecomunicaciones, gestión
y sistemas... respecto a servicios generales también, gestión de

recursos humanos e incluso también se cargan la mitad de la
partida de prevención de riesgos laborales. 

Yo, sinceramente, Sr. Rodríguez, esto pues no lo entiendo.
Son enmiendas que desestructuran el Govern y, aunque usted
diga que no, como ya le he dicho, están cargadas de
muchísima ideología y por supuesto no las apoyaremos.

Me gustaría decirle también que ustedes proponen este
fondo COVID de 500 millones, pero es que ya existe un fondo
COVID, es un fondo de 1.500 millones que se llama Pla de
reactivació econòmica i social de les Illes Balears. Ya existe, se
pueden unir, hagan aportaciones, trabajen un poco, ahí tienen
su fondo, súmense al pacto como lo han hecho otros partidos,
instituciones, agentes sociales y nos gustaría también que el
Partido Popular se pudiese unir. Si creen que el plan no
responde a las necesidades, incorpórense y trabajen para ello.

Per finalitzar, com hem dit, presentam una transacció a
l’esmena 16869 del Grup Mixt en matèria de polítiques de
memòria democràtica. La transacció no afecta la quantitat, sinó
el concepte que passaria a ser “projectes de memòria
democràtica a Formentera”, per no concretar-ho en un projecte
concret.

I ja per finalitzar, presidenta, parlant abans amb la lletrada
i amb els portaveus de la majoria dels grups parlamentaris, hem
detectat una errada tècnica i, per tant, proposam una esmena
tècnica respecte d’una esmena que es va acceptar a ponència.
Bàsicament la rectificació, parlam de les esmenes conjuntes
17400 i 17432 del Grup Parlamentari Socialista i Unidas
Podemos, és que s’ha de corregir... és un concepte de l’alta que
seria 48.000 y a la partida de baixa que el centre de cost és
16101, bàsicament una errada material que hauríem de corregir.

Res més, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Demano a tots els portaveus
si hi ha cap portaveu que s’oposi a aquesta esmena tècnica...,
idò queda constància d’aquesta esmena.

Ara passem ja al segon torn, al torn de rèplica, en primer
lloc té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Bien, insistir que nuestras enmiendas
parciales van en la línea de intentar reducir gasto corriente e
invertir en cuestiones que consideramos esenciales, ayudar a
los ayuntamientos y mejorar la policía local, ayudar a las
entidades de Protección Civil que necesitan más inversión, en
reducir gasto corriente en TV3 e invertir más en producción
propia. Esas son las líneas generales de nuestras enmiendas. 

Insistir en que... respecto a las enmiendas presentadas tanto
por El Pi como por Ciudadanos nuestra posición en comisión
será abstención con independencia de que en Pleno podamos
estudiar... porque algunas van en la misma línea que nuestras
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propuestas y entendemos que podemos intentar llegar a
acuerdos en esas enmiendas.

E insistir en la cuestión de memoria histórica, vamos a ver,
las víctimas no pueden ser en función de los bandos. No
podemos..., y esa era la idea de la parte que el Partido Popular
transaccionó en la Ley de memoria democrática, y no se puede
hacer uso partidista de estas cuestiones. Precisamente la idea
era que la Ley de memoria democrática fuese para cerrar
heridas, para evitar abrir heridas. Cuando se hace un uso
partidista, como está haciendo este gobierno, que es lo que
criticamos nosotros, el resultado es el contrario, el contrario al
previsto en la ley, el contrario al espíritu de la ley, el contrario
al pacto de la ley y el contrario a lo lógico y racional. 

Les leeré un artículo recientemente publicado en el diario
Menorca, de una persona que fue a ver la estatua que pusieron
en el cementerio de Mahón, la secretaría de Estado, la
Secretaría autonómica de Memoria Democrática, quiero decir,
en el mes de octubre.

Dice esta persona: “Fui a ver para ver qué es lo que ponía.
Ponía: ‘En memoria de las personas represaliadas por el
fascismo y su lucha y defensa por la justicia y por la libertad’”,
y esta persona dice: “Si rematara a mi padre de un tiro de gracia
o a sus compañeros de fusilamiento en luchar por la justicia y
la libertad pienso que ambas virtudes han perdido toda su
valoración, y que por lo que hay que luchar precisamente es por
la reconciliación, por el perdón y por el espíritu de la
Constitución del año 78". Esto lo escribía en el diario Menorca
el día 29 de noviembre -aquí tengo el periódico- el Sr.
Quetglas. Espero que no le llamen fascista porque fue concejal
de Hacienda del Partido Socialista en el Ayuntamiento de
Mahón, y venía a cuento precisamente. Cuando se hacen
homenajes a personas hay que estudiar a qué persona se hace,
y hay que ver qué repercusión tiene, y hay que hacerlo.

He pedido a ver en qué se basaban y ni siquiera se habían
leído la causa por la que fueron condenadas estas personas.
Discutiremos la causa o lo que sea, pero léanse la causa y verán
los antecedentes de esas personas homenajeadas por la
presidenta del Govern, por la presidenta del Consell, por el
alcalde de Mahón..., que habían intervenido y fueron
condenadas por intervenir en hechos que poco tienen que ver
con la reconciliación, la lucha por la libertad y la justicia, y eso
lo que hace es reabrir heridas, precisamente lo contrario de lo
que se debería intentar. Y eso es lo que les decimos; por ahí no
van bien, hacen precisamente todo lo contrario, y espero que
por decir esto no me llamen fascista, que es el adjetivo de moda
por parte de la izquierda cuando uno discrepa de sus políticas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Passem ara al torn de rèplica
del portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. He d’anunciar que votarem abstenció
en totes les esmenes, per després ja de cara al Ple de la setmana
que ve ja decidirem el sentit del vot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Quisiera decirle a la estimada
compañera de Unidas Podemos que sí estamos a favor de la
dictadura; ahora ya lo pueden cortar y publicar. A favor de la
dictadura de la verdad y de la justicia, y desde luego su ley de
memoria es la antítesis de la verdad, y su sentido de la justicia
es el de los tribunales populares. Así que no le vamos a aceptar
muchas lecciones; de los amigos de Venezuela, de Cuba y de
Irán, lecciones, las justitas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, me parece que está tomando esto una
rienda que..., estamos saliendo ya de los presupuestos, con lo
cual les rogaría que se atuvieran a los hechos.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Con respecto..., con respecto... Con respecto al tema de la
Secretaría Autonómica de la Memoria Democrática i Buen
Gobierno, que me decía el Sr. Ensenyat que su función en
principio era igualar a todas las víctimas sin distinción, y etc.,
etc., me parece muy bien. Yo le acepto la buenísima voluntad
que demuestra, pero es que acto seguido al portavoz del Partido
Socialista, supongo que fruto de que la gente joven es más
vehemente, le han faltado tres segundos para decir “¡las
víctimas del franquismo!”, porque es la verdad. Entonces es la
verdad. No se oculten ustedes, tengan el valor y el coraje de
decir “no, es que esto es lo que buscamos”. Por lo menos nos
entenderemos mucho mejor y sabremos dónde está cada uno.
No intente... Ya le digo, Sr. Ensenyat, es que ha tardado tres
segundos el portavoz del Partido Socialista en desmontarle.

Con respecto al tema que nos decía usted de sumarnos a
esto de la reactivación, etc., etc., etc., pues mire, para su
desgracia es que algunos sí tenemos memoria, y la memoria es
que recordamos, durante el principio de la pandemia, cuando
salió el Sr. Presidente del Gobierno muy serio a decir que había
movilizado o iba a movilizar no sé cuántos cientos de miles de
millones, o sea, la cantidad era tan bárbara que ya no la
recuerdo, los cientos de miles de millones históricos, porque ya
todo siempre lo que hacen ustedes es histórico, que iba a
movilizar. Y es que acto seguido la Sra. Presidenta de esta
comunidad anunció que iba a movilizar no sé cuántos miles de
millones para la reactivación gracias a estos decretos que se
han ido convalidando en esta cámara. Ni había cientos de miles
de millones por parte del Estado, ni desde luego había miles de
millones por parte de esta comunidad autónoma para movilizar.
Eran las cuentas del Gran Capitán, pensando que a través de
esos decretos que permitían el aumento de construcción en los
hoteles, el poder construir sin pedir licencias con comunicación
previa, etc., pues la economía se iba a mover en no sé cuántos
miles de millones porque esas son las cuentas del Gran Capitán,
que son las mismas que ha hecho la consellera de Hacienda en
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estos presupuestos, contar con una serie de ingresos con los que
no contará nunca.

De ahí nuestra enmienda a la totalidad. Pero, ya le digo,
nosotros sí tenemos memoria, y no es que no nos queramos
sumar a este fondo COVID que no existe; el suyo no existe, el
nuestro, si nos aceptaran nuestras enmiendas, existiría, sería
real... 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... estaría dotado, y serviría para los fines que realmente sirven
a esta sociedad, reactivar y salvar nuestro tejido productivo, y
salvar a las familias que lo necesitan, pero ustedes se quedan en
el discurso y nunca se ponen manos a la obra.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Passem el torn de paraula ara a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Simplement vull demanar votació
separada, que se m’ha oblidat dir-ho a la primera intervenció.
I també he d’afegir que votarem a favor de l’esmena que
presenta Gent per Formentera, del Grup Mixt, que tampoc no
ho he dit a la primera intervenció. I sobretot he de lamentar que
no es doni suport a les nostres esmenes que hem presentat en el
dia d’avui. 

De totes maneres vull recollir el guant que em presentava el
diputat del Partit Socialista. És a dir, si aquesta partida de 2
milions d’euros ha d’anar a la Direcció General de
Comunicació esper que vostès ho facin saber al director general
de Comunicació, perquè en aquests moments pressupost vol dir
feina. Els record que demà molts de periodistes d’aquesta
comunitat han convocat una manifestació perquè estan acabant
amb els seus llocs de feina, periodistes veterans, no tan
veterans, i torn repetir que periodisme és democràcia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passem ara el torn a la portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Passem ja als torns de contrarèplica. En
primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Si bé és cert que tenc molt a dir, crec
que se sortiria del debat que avui ens té convocats aquí, així
que no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Té la paraula ara el portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. Tampoc no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per últim passem el torn de
contrarèplica al portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, presidenta. Mire, Sr. Rodríguez, el fondo que no
existe aquí es el suyo, ni va a existir, ni va a existir, entre otras
cuestiones porque ustedes se van a quedar solos, o espero que
se queden solos en algunas cuestiones, y que el Partido Popular
no se deje arrastrar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ustedes están solos porque afortunadamente la ciudadanía
de estas islas les sentó ahí, en la oposición, y esperemos que
ustedes no lleguen..., al menos en mucho tiempo, pero espero
que no lleguen nunca a ocupar responsabilidades de gobierno.

Mire, Sr. Rodríguez, ustedes buscan excusas, excusas para
no remangarse para trabajar, para unirse al pacto de
reactivación, para hacer propuestas constructivas y buscar una
salida para la pandemia que estamos viviendo. Es lo que
buscan. O sea, son 700 millones de euros para el ejercicio
2020; más de 800 millones para el ejercicio... presupuestados
para el año 2021. Y eso es real, y son ustedes los que no se
están sumando a eso. Por tanto no busquen excusas de mal
pagador, no lo hagan; digan claramente lo que defienden, que
no han querido hacer mucho trabajo respecto a estos
presupuestos, y que lo que buscan es el todo mal, todo es una
catástrofe, y utilizar el lenguaje belicista que suele utilizar usted
en esta cámara.

Nada más, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Passarem ja, llavors, a la
votació de totes les esmenes presentades fins al moment. He de
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dir que l’únic que ens ha demanat votació per separat és el
Grup Parlamentari...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí, ho tenim. ...el Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, si els sembla bé seguirem aquesta posició de les
esmenes. La votació és electrònica, per favor estiguin tots
atents perquè no es repetirà cap votació.

Començarem, doncs, a votar les esmenes a la secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització.

En primer lloc, votarem les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, hi ha un primer bloc que només és
l’esmena 16972, passarem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar un segon bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les 16971, 16973, 17015, 17016, 17017,
17018, 17222, 17223, 17224, 17225, 17226, 17227, 17248 i
17249. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Ciudadanos, la 16808. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació en dos blocs de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, en
primer lloc, el primer bloc, amb les esmenes 16652, 16653,
16654, 16655, 16656, 16657, 16658, 16659, 16660, 16661,
16690 i 16701. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un segon bloc d’esmenes de VOX:
16594, 16601, 16614, 16619, 16627 i 16628. Passem a votar.
Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, les esmenes número
16479 i 16539. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, tenim les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, és una esmena que ha
estat transaccionada. Atès que la portaveu no és aquí en aquest
moment per defensar-la, ens pertoca votar-la dues vegades, una
sense la transacció i una altra amb la transacció. Passem a
votar, en primer lloc, sense la transacció.

Esmena 16869. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, votarem l’esmena 16869, amb la transacció
proposada pel Grup Parlamentari Socialista. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això acabem la secció 16 de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització.

A continuació pertocarà la d’Afers Socials. Atès que estava
prevista per a més tard, si pertoca, començarem a les 16.45,
donem un quart d’hora perquè s’airegi la sala i perquè es
puguin netejar els llocs de la gent que abandonarà i entrarà de
nou.

Quedem, doncs, a les 16.45 hores per tornar començar.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor. Començam l’agrupació de la
secció 17, Conselleria d’Afers Socials i Esports amb les
seccions i entitats afins. 

Debat 8, de totalitat i globalitat. 

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials IB, esmena
17250.
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Grup Parlamentari VOX Baleares, secció 17, Conselleria
d’Afers Socials i Esports, esmena 16595; E17, Institut Balear
de la Joventut, esmena 16611; F01, Fundació per a l’Esport
Balear, esmena 16620; F03, Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel, esmena 16622; F15, Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència, esmena 16626; C14, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials IB, esmena 16636.

B) Esmenes parcials, Grup parlamentari Popular, secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports, al programa 313B,
Atenció a la discapacitat, esmenes 17107, 17123; al programa
313C, Mesures judicials i prevenció del delicte, esmenes
17108, 17109; al programa 131D, Atenció a la dependència,
esmenes 17110, 17111, 17113, 17120, 17124; al programa
313E, Serveis Socials, esmena 17119; al programa 313G,
Família i unitats de convivència, esmena 17121; al programa
413G, Accions públiques relatives a la COVID-19, esmenes
17122, 17125; al programa 461A, Promoció i foment de
l’esport, esmenes 17112, 17126, 17127, 17128; E17, Institut
Balear de la Joventut, esmena 17115; F01, Fundació per a
l’Esport Balear, esmena 17330; C14, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials IB, esmenes 17114, 17116,
17117, 17118, 17185, 17303, 17304, 17309.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 17, Conselleria
d’Afers Socials i Esports, al programa 232A, Cooperació
internacional, esmenes 16817, 16823, 16818, 16819, 16820,
16821, 16822; al programa 131D, Atenció a la dependència,
esmena 16760; al programa 313E, Serveis socials, esmena
16769; al programa 313F, Protecció i defensa dels drets dels
menors, esmena 16757; al programa 313G, Família i unitats de
convivència, esmena 16758; al programa 323A, Protecció i
forment de la integració i de la participació social de la
joventut, esmenes 16762, 16761.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports, al programa 232A,
Cooperació internacional, esmena 16662; al programa 413G,
Accions públiques relatives a la COVID-19, esmenes 16702,
16703, 16704, 16705.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 17, Conselleria d’Afers Socials i Esports, al programa
461A, Promoció i foment de l’esport, esmena 16512.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports, al programa 416A,
Promoció i foment de l’esport, esmenes 16853, 16854.

Abans de començar la defensa conjunta de les esmenes,
demanaria als diferents portaveus si hi ha substitucions.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Antoni
Costa.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, presidenta, Lina Pons substitueix Josep Melià.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta, Tania Marí substitueix Sebastià
Sagreras.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia Martín.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Josep Castells.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Joan Mascaró substitueix Pilar Costa.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Irene Triay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Comencem llavors amb la defensa conjunta
de totes les esmenes. En primer lloc té la paraula, per defensar
les esmenes del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Durán, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, diputades i
diputats. Nosaltres, des del nostre grup, des del Grup
Parlamentari Popular, vull començant dient que no hem
presentat una esmena a la totalitat a la secció. Enguany no ho
hem fet, però sí que hem presentat una esmena a la totalitat al
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears, i explicaré el perquè. 

Abans de començar amb la defensa de les esmenes
presentades vull dir que, sent un pressupost que augmenta
respecte de l’any passat i sobretot en dependència, tenim
seriosos dubtes que sigui el pressupost que necessita aquesta
comunitat autònoma en temps de COVID-19 ni que posi
solucions als grans problemes que tenim a aquesta comunitat
autònoma quant a serveis socials. Vull que quedi molt clara la
nostra postura. Per a nosaltres el primer repte d’aquesta
comunitat autònoma, que està basat dins aquesta conselleria,
dins Afers Socials, és rescatar les famílies i les persones de
l’exclusió social, és a dir, de la pobresa, ja sigui pobresa severa,
ja sigui pobresa moderada o ja sigui pobresa lleu. 

Aquí nosaltres tenim molts de dubtes i tenim moltes
qüestions per demanar a la consellera i perquè siguin respostes.
La primera de totes és si serà suficient el pressupostat, serà
suficient el que s’ha pressupostat? En un principi quant tots
vàrem els pressupostos i la consellera ens deia aquí, a aquesta
mateixa sala, que per a la RESOGA hi hauria pressupostats 20
milions d’euros pensàvem que potser sí, que seria una quantitat
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suficient. Però ara, quan hem vist que la incidència de l’ingrés
mínim vital a les Illes Balears és pràcticament simbòlic i que
just 1.270 persones han accedit a aquest ingrés mínim vital, que
cada dia són més les persones que han disminuït moltíssim els
seus ingressos i que necessiten d’una ajuda econòmica i que, a
més, accedir a l’ingrés mínim vital representa per a moltes
persones perdre 200 euros o 250 euros del que cobraven del
RESOGA, nosaltres ara tenim seriosos dubtes que realment les
quantitats pressupostades siguin suficients. I ho he de dir
perquè és veritat que és una preocupació nostra important. 

Com també les quantitats que s’han pressupostades per
donar una mà als ajuntaments o com també les quantitats que
puguin ajudar a totes aquelles entitats del tercer sector que han
vist triplicada o quadruplicada la demanda d’una bossa de
menjar. Per tant, ens demanam això, serà suficient? Perquè les
dades de pobresa són dramàtiques, com tots vostès saben.

Per tant, deixant això a part, que és una preocupació que
nosaltres tenim, vull començar amb les esmenes presentades i
amb el primer capítol, que és el d’infraestructures. 

La necessitat d’inversió en infraestructures sociosanitàries
no és d’ara, és de fa una sèrie d’anys, i per això varen dir en el
seu moment la consellera Sra. Santiago i la presidenta Francina
Armengol que era necessari fer un pla autonòmic de serveis
socials per augmentar el nombre de places tant residencials
com de centres de dia a les Illes Balears. Es va anunciar un pla
autonòmic per fer una xarxa pública de serveis socials, Pla
autonòmic 2017-2021, un pla que es deia que comptaria amb
una inversió total de 35 milions d’euros i que dins l’any 2021
haurien augmentat 566 noves places residencials, 133 places de
centres de dia, 69 places del centre de menors, en aquest cas
Fusteret i Pinaret, i crearien llocs de feina, 556 llocs de feina.
Aquest és el Pla autonòmic que es va presentar 2017-2021.

Dins l’any 2021 amb prou feines tendrem inaugurades 100
places de residència. En aquest moment s’està acabant, diríem
entre cometes, la residència de Marratxí i serà l’única que es
podrà inaugurar l’any 2021. És a dir, de les 566 places en
tendrem 100. I és tot el que s’ha fet. De tots els centres de dia
que s’havien de fer, s’ha fet el centre de dia de Son Ferriol, que
està tancat, no funciona. Nosaltres també hem presentat una
esmena perquè es doti de personal, es doti de mobiliari i es posi
en marxa aquest centre de dia.

Per tant, hem presentat aquesta esmena a la totalitat en
aquest capítol perquè veiem que aquest capítol disminueix el
seu pressupost respecte de l’any passat en 4 milions d’euros i
creim que s’han de fer moltes inversions. 

Les esmenes que hem presentat parcials, precisament aquí,
són les següents: centre de dia Sant Josep, la redacció del
projecte són 100.000 euros; una esmena de 150.000 euros per
fer un centre geriàtric a Es Migjorn gran, que MÉS per
Mallorca ens ha dit que estarien d’acord a transaccionar-la amb
una quantitat de 15.000 euros; una esmena que hem presentat
per fer un equipament de centre de dia a Fornells, de 400.000;
una altra esmena per fer el centre de dia d’Alaró, que ja té
projecte i ens presenten una esmena de 15.000 euros per fer un
projecte, que ja compta amb projecte, després explicaré quin;
una esmena per a un conveni amb el Consell Insular d’Eivissa

per la rehabilitació d’un edifici de serveis assistencials per a
dones maltractades i menors per valor de 300.000 euros; una
altra esmena per fer la construcció del geriàtric d’Es Castell per
valor de 3 milions d’euros, hem posat 3 milions d’euros perquè
és un plurianual perquè hi havia ja un conveni signat de 6
milions d’euros; una dotació per al centre de dia Verge del
Toro a Maó i n’hi ha una altra més que ara els diré... que és un
plurianual dels residents... per fer una residència assistencial
per a persones dependents ubicada a l’escola d’adults de Maó.

Aquestes són les esmenes parcials que hem presentat al
consorci, unes instal·lacions tant a Mallorca, com a Menorca
com a Eivissa que creim que són molt necessàries.

Jo deia abans que si eren necessàries aquestes places
residencials i assistencials l’any 2017 ara ho són molt més i ens
agradaria que aquestes esmenes o aquestes transaccionals que
ens presenten simbòliques de 15.000 euros, i alguna d’aquestes
ja se’ns va presentar l’any passat i no s’ha fet res de res durant
l’any 2020, anassin un poc més enllà i si ara no les podem
acceptar, idò d’aquí a la setmana que ve... anem al Ple una altra
vegada i les haguem d’aprovar, idò tal vegada arribam a un
acord.

Amb la resta d’esmenes, aniré per blocs. Al bloc de menors
ens trobam amb Es Pinaret, Es Fusteret i amb una deficiència
important de places. Vostès saben, ho va dir aquí una vegada
i una altra la consellera, que a hores d’ara dins l’any 2020 ja
haurien d’estar inaugurades 32 places a Es Pinaret, encara no
estan inaugurades aquestes places. Creim que és molt important
acabar aquestes instal·lacions, com també és important que
totes les nines que són a Es Fusteret es desplacin al Seminari
que és el lloc que es prepara perquè hi hagi el desplaçament i
que després Es Fusteret es pugui fer de bell nou. 

Creim que això és bàsic i fonamental, com és bàsic i
fonamental millorar els problemes que tenim en seguretat,
millorar el tema de les fugides, dels no-retorns i, per suposat,
enguany, i no podem deixar passar-ho, ha estat un any que sens
dubte ha estat marcat per uns casos que a tots ens han
commogut i són uns casos d’ESCIA, d’explotació sexual
comercial infantil i adolescents, i d’abusos sexuals a menors.
Per tant, nosaltres hem presentat unes esmenes que són les
següents: demanam més doblers per a programes terapèutics
específics per a aquest tema; demanam més doblers per a
formació específics per a aquest tema, i demanam una partida
de 200.000 euros per implementar la Llei de família, que sí bé
l’any passat es va aprovar, idò no ha servit de res, que
sapiguem.

Quant a dependència i discapacitat, ho vàrem fer l’any
passat i ho hem tornat fer enguany, hem presentat esmenes per
al programa Respir. Nosaltres creim necessari aquest programa
Respir per a aquelles famílies que tenen dependents a casa seva
o aquelles famílies que tenen persones discapacitades a casa
seva, siguin nins petits o no. La primera de les partides del
programa Respir és per a famílies en aquest cas de
discapacitats, nosaltres havíem posat una partida de 300.000
euros. Hi ha altres partides com per exemple la instal·lació...
ah!, això també ho volia dir i ho englobaré en totes, a totes les
instal·lacions de, per exemple, la Fundació Aprop, en aquest
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cas, com en les instal·lacions dels centres de dia com a les
residències hem demanat que s’instal·lin mesuradors de CO2. 

Entenem que si és important que s’instal·lin mesuradors de
CO2 als restaurants, als hotels, si han de fer aquesta inversió els
privats i a més el Govern vol subvencionar aquest tipus
d’instal·lacions creim importantíssim que un centre de dia on
es fan activitats dins l’interior hi hagi aquests medidors. Per
tant, hem fet una sèrie d’esmenes perquè la Conselleria d’Afers
Socials instal·li aquests mesuradors de CO2 a totes les
instal·lacions de la mateixa conselleria i per això hem presentat
una sèrie d’esmenes en aquest sentit.

Una altra de les esmenes és, que ens pareix molt important
en tema de dependència, el reforç i augment de l’ajuda a
domicili per a les persones dependents, i m’explic. Una de les
partides que més augmenta és la de dependència i és així i
vostès veuran que la gran majoria d’esmenes que hem presentat
són esmenes d’afectació i en aquest cas per a nosaltres és més
important que mai donar importància a l’afectació, és a dir, per
a nosaltres afectar una partida econòmica dins un pressupost
global significa l’interès que té aquella conselleria a complir un
determinat programa, no ens basta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... perdoni?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant ja, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, idò ja en el pròxim torn ja continuaria amb les
altres esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passem ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom, el nostre grup
parlamentari no va fer una esmena a la totalitat al pressupost,
com ja saben vostès, i a més a més nosaltres tal com vàrem fer
l’any passat tampoc no presentarem una esmena a aquesta
secció, una esmena global, ni a cap ni un dels seus centres de
cost ni programes. I el motiu és el mateix que vàrem esmentar
l’any passat, però tal volta amb la situació d’excepcionalitat i
la situació que patim d’augment de les persones i famílies en
situació d’exclusió social, d’augment de la pobresa i a més a
més la situació de COVID, manco ho farem enguany, tot el
contrari. Entenem que s’han de reforçar les partides d’una
secció gestionada per una conselleria que té polítiques

públiques i evidentment socials i que gestiona precisament
evitar l’exclusió social de diferents col·lectius.

Per això nosaltres hem presentat diferents esmenes, poques,
però esmenes especialment d’afectació a diferents programes,
concretament els que van destinats a l’atenció a les persones en
situació de dependència i a les famílies i als col·lectius més
desfavorits, entre ells i donat el cas, un diputat ho ha esmentat
abans, una situació molt concreta que és el tema de la protecció
i defensa dels drets dels menors. Ara esmentaré les diferents
esmenes que hem presentat.

He de dir que nosaltres entenem la Conselleria d’Afers
Socials i Esports com a polítiques públiques i polítiques socials
i hem ficat les nostres esmenes dins un context COVID. Hi ha
un compromís d’aquest parlament, de tots els grups o la gran
majoria de... quasi unanimitat dels grups parlamentaris a donar
suport a una de les actuacions que altres grups parlamentaris
consideren prescindibles, de fet hi ha esmenes de supressió
d’aquest programa i centre de cost, que és la cooperació al
desenvolupament. Aleshores vostès veuran esmenes
concretament dins aquesta línia, entenem que l’ajuda oficial al
desenvolupament en el context de greu pobresa en què es
troben i l’impacte de la COVID al sud fa que sigui més que
inqüestionable el manteniment d’aquesta solidaritat
internacional, però en el context que nosaltres trobam que s’ha
d’orientar, des del meu grup parlamentari, que és la situació de
COVID. Aleshores, veuran vostès una sèrie d’esmenes que
afecten totes les convocatòries, una part petita d’aquest import
de les convocatòries en aquesta línia.

Per altra banda, el tema de joves extutelats en la línia de
famílies i unitats de convivència entenem..., hem tengut un pis
ocupat, hem tengut una demanda tant de l’oficina de protecció
de la infància i els drets de l’adolescència que està recomanant
augmentar recursos en tema no tan sols de mesures judicials,
sinó també d’emancipació d’aquests joves per a tota la línia de
continuïtat de la seva emancipació i no deixar la tutela que
necessiten just quan han complit les mesures i la majoria d’edat
especialment.

Per una altra banda, en tema d’atenció a la dependència
nosaltres tornam a insistir-hi, hi ha una demanda del col·lectiu
que és especialment l’assistent personal a persones amb
situació de discapacitat, de greu discapacitat, i aquesta situació
és necessària i s’ha agreujat més perquè la restricció que s’ha
produït en tema de... i la manca de places en tema de
residències i centres de dia ja que aquesta mesura sigui de cada
vegada més necessària i per tant, les ajudes directes a les
famílies i a aquestes persones per a l’autonomia personal a la
seva llar o l’autonomia que puguin desenvolupar amb ajuda de
les famílies a la seva llar, trobam que és també imprescindible.

Nosaltres sí creiem en la integració de les persones
nouvingudes, sobretot en la diversitat que hi ha i el major
instrument que tenen les corporacions locals, que tenen les
competències per a la integració i afavorir la convivència, és la
figura de la mediació intercultural, especialment
l’acompanyament en els serveis públics per al compliment i
afavorir els seus drets, però també conèixer i dur a terme les
seves obligacions. Per tant, vostès veuran aquí una afectació en
aquesta línia.
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La comissió d’avui matí, en tema d’Hisenda, ha rebutjat una
de les nostres esmenes, per donar suport als ajuntaments,
corporacions locals, afectant una convocatòria d’ajudes, no
demanam més incorporació, sinó afectant una convocatòria
d’ajudes que anés sobretot a llevar els impediments físics per
a l’accés a l’oci i el temps lliure, especialment al nostre litoral,
les platges, per a municipis que no tenen el suport necessari ni
el pressupost per poder dur a terme. Això fa que les persones
en situació de discapacitat, o diversitat funcional, que no
puguin accedir a una cosa tan essencial per a tots els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenters com les seves
platges. Aquí demanam que es doni suport als ajuntaments amb
una línia, estam parlant de 30.000 euros de la línia de (...),
d’infraestructures als ajuntaments, per poder afavorir almanco
que els joves i els infants, dins l’oci i temps lliure dels seus
municipis, puguin accedir a les instal·lacions juvenils, com els
casals i altres espais.

La formació del teixit associatiu i d’educació no formal és
fonamental, especialment i ha estat un dels oblidats, en el tema
de la formació dels educadors de temps lliure, en tema de com
manejar, com preveure tres accions. Una, el tema de la
prevenció de la COVID i una altra, sobretot el tema dels
possibles abusos de conviure i de treballar amb nins i amb
joves en temes d’abusos o en tema d’explotació. Per tant, la
formació d’educadors de temps lliure és fonamental.

Aquestes són les línies que nosaltres presentam aquí.
Insistesc, no hem minvat res del pressupost i no hem fet tampoc
més esmenes d’addició, perquè aquesta conselleria a la
memòria de pressuposts i a la seva intervenció en la
compareixença de la titular de la conselleria, va manifestar un
augment del pressupost respecte de l’any passat. Entenem que
l’aplicació d’aquest augment de les partides ha estat en els llocs
que nosaltres trobam que són fonamentals i prioritaris, que és
el tema de pobresa, el tema d’inclusió social, els col·lectius més
desfavorits, dependència i discapacitat. I que, per tant, en
aquest sentit nosaltres ens hem plantejat donar suport a la
secció.

Sí que ens agradaria que els grups parlamentaris que donen
suport al Govern, veiessin de bell nou les esmenes, perquè no
hem vist cap resposta a les esmenes, que entenem que són ben
ajustades, no desvirtuen ni molt manco l’execució
pressupostària que pugui dur a terme aquesta conselleria, i per
la intervenció que he fet i per l’explicació que us he donat, a
part de la motivació que tenen les esmenes, crec que s’ajusten
a les necessitats que el meu grup parlamentar considera que són
també necessàries i complementàries a les presentades en el
pressupost d’aquesta secció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passem ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio
García.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Rodríguez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdone, ya sabe que yo siempre en algún momento tengo
que llamarle García.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Yo empiezo a pensar que es algo personal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene su turno, Sr.  Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Voy a ser hiper mega breve, porque preferimos dejar el
debate sobre esta conselleria para el Pleno. Simplemente
remarcar que al igual que ha sucedido en todas las consellerias
anteriores, nosotros pretendemos adelgazar la administración
y dedicar todo este dinero al fondo COVID de 500 euros, para
que llegue realmente la ayuda directa a las personas que lo
necesitan y no se pierda en los vericuetos de la administración.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres hem presentat tan sols una esmena, pensam que
aquesta Conselleria d’Afers Socials és també Conselleria
d’Esports i, per tant, ens hem centrat en aquest segon apartat
que tenim malauradament tan oblidat, tot i que entenem la
necessitat que totes les qüestions socials hagin de tenir el reforç
d’aquesta comunitat. Nosaltres pensam que la conselleria de
Fina Santiago va en el bon camí pel que fa a la defensa dels
drets d’aquelles persones que pitjor ho passen i a moltes de les
esmenes que han presentat avui els diferents diputats que m’han
precedit, nosaltres els hi donarem suport.

Dir que nosaltres, com deia, com els contava, hem posat els
esforços en una qüestió concreta, perquè pensam que també va
amb la salut mental, va amb la felicitat, va amb els serveis
socials, va amb l’estat d’ànim tan necessari en aquests
moments, uns moments que s’allarguen en el temps, com vostès
també comproven. 

Per tant, nosaltres hem presentat la construcció d’un nou
poliesportiu a Costitx. Costitx els he de contar que és un dels
pocs municipis de les illes que no té pistes esportives
homologades. És un projecte transversal, pensam que modern,
que a més a més permetria que el pavelló M4, que és del que es
tracta, sigui usat els matins pel centre d’educació infantil i
primària Nadal Campaner Arrom, l’escola pública, educació
reglada i extraescolars i també pugui ser usat per la gent gran
per a gimnàstica i altres activitats. Per a nins i joves un lleure
saludable i així poder participar a lligues de volei, de futbet o
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de bàsquet. També plantegen que tota la coberta pugui ser una
planta fotovoltaica d’uns 1.000 metres quadrats per a
autoconsum. La inversió és d’1 milió d’euros aproximadament
i ja n’ha posat 200.000 l’ajuntament i també hi ha un pacte amb
el Consell de Mallorca perquè faci també la seva aportació. És
l’esmena 16512 i nosaltres esperam que li donin suport.

Dir pel que fa a la resta de formacions polítiques i de les
esmenes que avui s’han presentat aquí, que les esmenes a la
totalitat, tot i que entenem per part del Partit Popular que és del
Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials, nosaltres
votarem que no, igual que ho farem a l’esmena del Grup
Parlamentari VOX, que ara no hi és, així és que no importa ni
que expliqui per què. Però bé, la veritat és que no perquè és
l’argument de sempre, és a dir, moltes de les coses, de les
institucions, dels departaments, de les direccions que tenen a
veure amb la feina que es fa en aquesta comunitat autònoma,
VOX les troba absolutament innecessàries. Diuen que no
responen als interessos de la ciutadania. Jo em deman, a quina
ciutadania es refereixen, si a la seva o a la ciutadania en
general? I vostès ja coneixen la resposta.

Pel que fa al posicionament de les esmenes parcials, les
comentaré, si els pareix, en el segon torn, però sí, n’acceptarem
moltes del Partit Popular, també de Ciutadans i no votarem a
favor a cap del Grup Parlamentari VOX, pels mateixos motius
que ja he exposat. Votarem que sí a l’esmena d’El Pi, esper que
vostès també es contagien d’aquest entusiasme. I pel que fa a
les esmenes del Grup Mixt, ens hi abstindrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passem ara al torn de la portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta secció tenim dues
esmenes que les retiram totes dues. I pel que fa a les esmenes
de Gent per Formentera, queden defensades en els seus termes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no m’equivoco no n’hi ha cap de Gent per Formentera.
Llavors, vostè retira les dues esmenes presentades. Perfecte. 

Passem doncs al torn en contra. En primer lloc té la paraula
la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, en
primer lloc, referent a les esmenes a la totalitat, evidentment no
podem estar d’acord, pensem que aquests pressuposts de la
Conselleria de Serveis Socials s’ajusten a les necessitats i
realitats, dintre d’allò que és el pressupost. Per tant,
evidentment hi votarem en contra.

Entrant ja en detall, passarem primer a les esmenes del
Partit Popular. Acceptarem l’esmena 17123, la instal·lació de
mesuradors de partícules de CO2 a l’interior dels edificis de la
fundació. 

Després referent a les esmenes 17111, 17116, 17118 i
17303, li farem unes transaccions que li farà el Grup MÉS per
Mallorca i si les accepta, doncs votarem també a favor
d’aquestes esmenes.

A la resta d’esmenes en principi votarem en contra. Faré un
detall d’algunes esmenes, com per exemple la 17123, que
demanen un conveni amb el Consell Insular d’Eivissa per a
l’ajuda a persones dependents, en compliment de la normativa
de COVID-19. Aquest cas la veritat és que no l’entenem,
perquè tant el Servei de Dependència com tot el que és les
residències, que és el servei de... per dormir per a les persones
dependents, ho gestiona tot el Govern. Llavors no entenem
aquesta esmena, que el que demana són 500.000 euros per al
Consell Insular d’Eivissa, quan en principi la competència la té
el Govern.

Amb l’esmena 17919 passa pràcticament el mateix, o sigui,
el conveni amb el consell insular, es demanen 500.000 euros
per un conveni del Consell Insular d’Eivissa per a menors no
acompanyats. Aquesta competència és del Consell Insular
d’Eivissa, en aquest cas. 

Ens hem trobat que moltes de les esmenes que vosaltres
presenteu són competència d’altres institucions, o sigui, bé
municipals o bé insulars, i no són del Govern. Per tant hi ha
esmenes que no podem aprovar o podem acceptar per aquest
motiu.

Referent a la 17121, sobre la implantació de la Llei
familiar, vosaltres sol·liciteu 200.000 euros. La Sra. Consellera
ja va dir que en principi hi ha una partida de 400.000 euros,
que són 200.000 euros més que els pressuposts de l’any
anterior. Per tant votarem en contra perquè entenem que és
millor 400.000 euros que no els 200.000 euros per a la
implantació de la Llei de família.

Després ja passem directament a les esmenes del Grup de
Ciutadans. En aquest cas l’esmena 16823 i l’esmena 17757, el
mateix, les acceptarem si accepta les transaccions que li
proposarà i li explicarà el Grup MÉS per Mallorca, després
més tard.

Referent a l’esmena 16769 hi ha un text, Sr. Gómez, que
vostè deia que vostès sol·licitaven 30.000 euros per a la
mediació i per a la figura de mediador. Segons l’esmena aquí
presentada vostè demana 1.916.897 mil euros, que és tota la
totalitat del sots-concepte que va cap als consells insulars.
Llavors en aquest cas nosaltres evidentment no podríem votar
a favor perquè està condicionat tot el pressupost que es dedica
als serveis socials, diguem, comunitaris bàsics que dóna en
aquest cas el Govern cap als ajuntaments només per a aquest
cas. Llavors no ho entenem. Llavors sí que m’agradaria que
m’aclarís això perquè vostè he entès que deia 30.000, i a
l’esmena posa tot el pressupost.
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Després, referent a l’esmena 16758, on demana també els
programes per habitatge, places d’habitatge per a joves
extutelats, en principi hi ha una pujada en aquest increment
d’aquesta partida, i segons va explicar aquí la consellera hi ha
200.000 euros destinats a places per a joves extutelats en
aquests nous pressuposts. Per tant no l’acceptarem perquè
vosaltres demaneu 60.000 i ja hi ha 200.000 euros
pressupostats; entenem que és molt millor els 200.000.

Referent a les esmenes del Partit Proposta per les Illes, la
construcció d’un nou polisportiu a Costitx entenem que això és
competència de l’Ajuntament de Costitx i del Consell Insular
de Mallorca; vostè ja ha dit que ja hi ha el conveni i que ja
s’està treballant, per tant no la hi podríem acceptar.

I referent a les esmenes del Partit VOX, que com bé ell ha
dit ho ha presentat a totes les seccions, només vull matisar que
se suprimeixen les accions públiques relatives a la COVID-19,
les lleva de la Secretaria General de Serveis Socials, de la
Direcció de Menors i Famílies, de la Direcció General de
Dependència i la Direcció General de Planificació, i
argumenten que és per a la creació del fons COVID per a la
recuperació econòmica del sector productiu i per a les ajudes
socials. O sigui que lleva la part... on ja estan d’alguna manera
previstes les ajudes socials per coses sobrevingudes de benestar
socials, les lleva suposadament per ficar-les a una altra bossa
també per a ajudes socials. Penso que és un poc..., bé, no és...
Entenc la seva estratègia, que totes les seccions facin el mateix,
però en aquest cas no es justifica, les lleva per a ajudes socials,
o sigui lleva ajudes socials suposadament per a ajudes socials.
Llavors no ho entenem.

I si més no doncs he de dir que, bé, la resta d’esmenes ja
farem el debat la setmana vinent. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Li volia aclarir dos temes
perquè crec que en té dues mal numerades. Una és que ha parlat
de la 17119 del Partit Popular en lloc de la..., crec que ha dit
que era la 16000, i és la 17; li ho dic per aclarir-ho. I després
la 16757, de Ciudadanos, també la té malament, crec..., o l’ha
dita malament.

Res. Continuem, doncs. Passam el torn ara al representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment parlam
de pressuposts, i si parlam de pressuposts vol dir parlar de
números, i números que han de quadrar al final dels exercicis,
i un pressupost és una previsió, però..., hi ha una previsió de
tantes entrades i una previsió de tantes sortides, i evidentment
en una situació on tenim un sistema de finançament de les
comunitats autònomes que a nosaltres ens perjudica i que
evidentment això té uns efectes especialment sobre la despesa
corrent en els nostres pressuposts a l’hora de fer aquests
pressuposts. I especialment en un context on evidentment la
total i absoluta prioritat han de ser les persones que més ho
necessiten i per suposat els col·lectius més vulnerables, i crec
que això ha marcat l’elaboració d’aquests pressuposts i

especialment tot allò, tota aquella despesa que invertim en
temes socials i que evidentment ha de ser un tret d’identitat
d’un govern progressista, no com no pot ser d’una altra manera.

Per tant en aquest sentit podem dir que són els millors
pressuposts possibles?, segurament que sí. Que són els millors
pressuposts?, evidentment que no. És a dir, fins i tot si
multiplicàssim per 3 l’aportació no resoldríem encara totes
aquelles qüestions que hi ha per resoldre ni faríem totes
aquelles inversions, evidentment, que estan per fer. Tot i això
crec que amb alguns partits de l’oposició evidentment
compartim determinades sensibilitats, determinades qüestions,
i especialment en projectes que fa anys que suren. Abans la Sra.
Durán feia referència a un pla que es va fer públic; evidentment
en el moment en què es fa públic té tota una sèrie d’anualitats,
que fins i tot han afegit algunes propostes que ja es tenien
contemplades en el moment que s’aproven aquelles inversions,
i per tant el pressupost afectat que resulta d’altres exercicis
econòmics, i per tant està pendent d’executar. 

Tot i que evidentment compartim moltes de les propostes
que fan, i especialment aquesta sèrie d’inversions, anem, com
deia abans, a allò possible; allò possible em referesc al fet que
hi ha tota una sèrie de qüestions que és possible encara perquè
no es té ni tan sols la disponibilitat de terrenys, que
evidentment és una d’aquelles qüestions fonamentals i
indispensables per poder-hi posar els doblers, tenir la
disponibilitat de terrenys per poder construir. En alguns casos
no ho és; en altres fins i tot, i especialment en instal·lacions
esportives, no és competència directament de la comunitat
autònoma, ho seria d’altres administracions municipals o
insulars, però no en aquest sentit autonòmic, i a més crearien un
precedent respecte d’altres municipis que del seu pressupost o
del seu deute han hagut de fer front a les seves inversions, i per
tant evidentment seria un precedent que generaria un cert
malestar respecte de molts d’altres ajuntaments que
evidentment han hagut de finançar les seves obres atenent a
altres convocatòries, que no evidentment al pressupost de la
comunitat autònoma.

Tot i això crec que evidentment no és la definitiva, tenim
fins al dia del plenari, però evidentment la intenció és que en
una qüestió tan sensible com aquesta crec que hauríem
d’intentar, i per part nostra hi ha la predisposició també,
d’arribar al màxim consens possible, evidentment sempre que
això sigui possible, i sigui possible evidentment respectant els
pressuposts tal i com estan plantejats, i sobretot les seves
prioritats en aquest sentit.

Els hem passat còpia per escrit, també la lletrada la té en
paper, les transaccions que plantejam fan referència a l’esmena
RGE núm. 17123, que efectivament és per a la instal·lació de
mesuradors de partícules de CO2 als interiors dels edificis, per
un import de 3.000 euros a la Fundació Aprop.

La 17111, que seria elaboració i posada en marxa dels
programes de Respir per a familiars de persones dependents.
En aquest sentit és una transacció de 300.000, és a dir, afectar
100.000 per als programes Respir.

Del Grup Parlamentari Popular també la 17116, que és a Es
Migjorn Gran, d’afectar 15.000 euros per a la redacció del
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projecte. També del Grup Parlamentari Popular la 17118, que
seria la dotació de projecte de construcció del centre de dia
d’Alaró, que quedaria transaccionada afectant 15.000 euros per
al concurs arquitectònic per a la redacció del projecte. Del
Grup Parlamentari Popular també la 17303, que seria un
plurianual de construcció del geriàtric d’Es Castell, afectant
300.000 euros per al concurs arquitectònic i el projecte bàsic.

El 17 seria del Grup Parlamentari Ciudadanos, perdó, el 17
no, la 16823, que seria l’obertura de línies d’ajut i d’ajuda
exterior via solució conveni instrumental amb AECID, per
afectar 50.000 euros de la partida corresponent per a actuacions
per COVID-19, amb càrrec a aquesta partida. Del Grup
Parlamentari Ciudadanos també seria, bé, seria exactament la
mateixa 16823, d’afectació d’aquesta partida de 50.000 euros.
La 16757, que és per a formació d’educadors en temps lliure,
que es transaccionaria, s’afectarien 5.000 euros a la partida (...)

Fins aquí les transaccions que s’han pogut treballar amb la
conselleria sense perjudici evidentment, que crec que és
important, en una qüestió tan sensible per arribar al màxim
possible d’acord.

No sé, Sra. Lletrada, si m’he explicat correctament respecte
de les transaccions que es proposaven.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, voldria que m’aclarís perquè m’ha dit
transacció la 17123 i jo crec que el que volen fer és votar-la a
favor, la 17123 del Grup Parlamentari Popular, que no hi ha
transacció sinó que la votaran directament a favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Potser sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

És que no la tenc sinó, no la tenim. 17123.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Exactament, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha transacció sinó que la votaran a part.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Amb aquesta grandària de lletra els que precisament tenim
problemes de vista...

LA SRA. PRESIDENTA:

Era només aclarir-ho.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Així és, Sra. Presidenta, efectivament, mil disculpes.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que si no, no la teníem, era només aclarir el tema.

Moltes gràcies.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Mil gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passem al torn del portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, presidenta. Diputades, diputats, bon dia.
M’agradaria valorar per començar de manera molt favorable els
pressupostos elaborats, sens dubte encaram un any diferent del
que era l’inici de 2020, ple de reptes que ha originat la
pandèmia de la COVID i que aquests pressupostos, tot i els
dubtes de la Sra. Durán, creim que són equilibrats i que podran
donar resposta.

Davant d’aquesta situació, com hem dit altres vegades,
s’evidenciava la necessitat de reforçar l’estat de benestar i el
reforç públic, i aquest pressupost és fidel a aquesta premissa i
es posa al costat de reforçar la ciutadania.

Si el total del pressupost és el més alt de la història en
despesa social, la Conselleria d’Afers Socials, Drets Humans i
Esports és la conselleria, en aquest cas, que més creix en valors
percentuals amb un 13,5% arribant als 244 milions. 

Deixarem una mica de banda el debat més polític per al
debat en plenari, però bé, podríem destacar l’augment, per
exemple, en dependència, la direcció general gestiona la meitat
del pressupost amb 122 milions i el programa de pensions i
prestacions econòmiques que arriba als 46 milions. 

Així es continua també amb la lluita contra la pobresa o
amb els joves amb alta vulnerabilitat de risc igualment amb el
fons COVID, un fons transversal a les diferents conselleries i
direccions per a l’adaptació dels serveis durant la crisi sanitària. 

Passant detalladament a les esmenes que presenten els
diferents grups, les esmenes del Partit Popular, enguany
presenten un nombre d’esmenes una mica inferior al nombre de
l’any passat i de fet moltes són esmenes, com ja ha dit també la
Sra. Durán, que ja es varen presentar el 2020. Veim també que
incorporen algunes esmenes que precisament fan referència
també a la COVID-19.

Quant a les esmenes del Partit Popular acceptaríem
l’afectació de mesuradors de CO2  a l’interior d’edificis de la
Fundació Aprop, que és l’esmena que ara hem citat amb el
nombre adequat. També acceptarem l’esmena d’afectació amb
les transaccions que ha citat el company diputat de MÉS per
Mallorca per afectar amb 100.000 euros els programes de
Respir per a famílies de dependents. M’agradaria també
destacar que el programa d’atenció a la dependència i
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concretament els concerts per a la prestació de serveis
augmenten respecte de l’any passat amb 3 milions d’euros.

Vull destacar també que algunes de les esmenes que
proposen ja estan previstes també als pressupostos com, per
exemple, l’elaboració i la posada en marxa de programes
específics terapèutics per l’explotació infantil i adolescent, (...)
que abans hem citat també, de formació per a educació per a la
Fundació S’Estel que, com ja sap, es realitzen i que la partida
és superior a la proposta que afecten amb l’esmena.

Altres esmenes que ja estan previstes són l’augment de
l’ajuda a domicili, l’esmena que fa referència a la gestió dels
centres de dia, el Partit Popular ha citat en especial la de Son
Ferriol. Els mesuradors de CO2 també quant als centres de dia
i residència de majors, que són competència del Govern balear,
i les instal·lacions també esportives. Passa igual també amb la
implementació de la Llei de família, que s’hi destina un cost
superior i es fa també d’una manera transversal a les diferents
conselleries; i el reforç de personal dels centre de dia i
residències, en especial d’Eivissa. 

Després, algunes de les esmenes que presenten, aquelles
que interfereixen també l’àmbit competencial i que en aquest
cas no acceptaríem. A aquest àmbit competencial destaca que
ho facin principalment també amb dos convenis: el conveni
amb el Consell Insular d’Eivissa per a menors estrangers no
acompanyats i per a les ajudes a persones dependents, en
compliment de la normativa COVID quant a les residències
d’Eivissa que són gestionades pel Govern. 

Després trobam també l’annex al poliesportiu de Sant Lluís,
que és dins els terrenys de Sa Garriga, del col·legi de Sa
Garriga, que afectaria directament la Conselleria d’Educació;
la reparació del camp de futbol a Sa Pobla; els programes de
Respir dels ajuntaments, competència dels consells insulars.
Després el Partit Popular el que fa és una afectació a la totalitat
del C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials,
però després sí que proposa una sèrie d’afectacions com
l’equipament del centre de joventut d’Alaior, el centre de dia
a Sant Josep amb la redacció del projecte, tot i la intenció de
l’ajuntament i el consell d’utilitzar aquests solars, no estan a
aquest punt per a la redacció encara del projecte.

Després trobam el conveni amb el Consell Insular d’Eivissa,
novament, per a la rehabilitació de l’edifici de dones
maltractades i menors, que com saben no és competència
d’aquesta conselleria.

Sí que acceptaríem dins aquest fragment d’esmenes dues
afectacions al consorci, com són les transaccions abans citades
pel company de MÉS per Mallorca; l’afectació a l’esmena
17303, per al concurs i projecte del geriàtric d’Es Castell;
mantenir l’afectació de 15.000 euros de 2020, que ja es va fer
el 2020, per a la redacció del projecte de construcció del centre
geriàtric d’Es Migjorn Gran, de Menorca; i igualment afectar
15.000 euros a la dotació del projecte del centre de dia d’Alaró.

Quant a les esmenes de Ciudadanos, veiem que afecten
principalment la Direcció General de Cooperació. Crec que
compartim la voluntat d’ajuda al desenvolupament
internacional, més encara en aquests moments en què estam

vivint actuacions on s’ha de reforçar el suport ocasionat per la
COVID. En aquest sentit creiem que les afectacions que
proposen ja estan previstes per la conselleria, però sí que
afectaríem amb la transacció que ha citat també el company de
MÉS l’esmena 16823, afectant el conveni amb l’AECID.

Igualment proposam la transacció per a formació
d’educadors de temps lliure per a entitats juvenils i protecció
d’abusos, que afectaríem amb 5.000 euros a l’Institut Balear de
la Joventut. I igualment volem recordar que les places i els
recursos de pisos d’emancipació, que són actuacions que ja es
duen a terme i que estarien dins els pressupostos per als
concerts de Serveis Socials, i que respecte del 2020 han
augmentat en 200.000 euros.

Després VOX no ens ha explicat gaire les seves propostes
d’esmenes, trob que les ha anat explicant a la resta de
comissions. Veim que presenta diferents esmenes a la totalitat:
a l’Institut Balear de la Joventut, a la Fundació Socioeducativa
S’Estel, a la Fundació d’atenció i suport a la dependència, al
Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials..., i tots
aquests pressupostos entenem que no li van bé, i en canvi
l’única alternativa que proposa és un fons COVID, el seu fons
COVID, per a la recuperació econòmica, i ho fa amb les
mateixes baixes del fons COVID ja previst que tenim en el
pressupost amb el codi 413G. I per suposat ho fa també d’una
manera un poc diguem desequilibrada i gens solidària, ja que
a més hi sumen la baixa de tot el pressupost per a la
cooperació, perquè després de vostès sembla que no hi ha
ningú. No sabem si no ho ha explicat per respecte a avui, que
és el Dia Internacional dels Drets Humans, o que senzillament,
com diu, es guarda per al debat a plenari.

Respecte de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi, estaria
amb els mateixos paràmetres competencials que hem dit abans
del Partit Popular del pavelló polisportiu, amb 500.000 euros.

Per concloure, des del Grup Socialista creim que és un
pressupost equilibrat, que reforça les ajudes a les persones que
més ho necessiten, i que ho fa des de la gestió pública, les
actuacions cap a les persones que puguin ser més vulnerables.
Per a la resta del debat ens guardaríem el debat més polític per
al debat a plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Passem ja ara als torns de
rèplica. En primer lloc té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans a la meva anterior
intervenció no havia pogut explicar les darreres esmenes que
ens quedaven, els dos darrers blocs; just he dir -vostè ja n’ha
mencionat algunes- just he de dir que em faltaven per
mencionar les esmenes que havíem fet als esports. Hi havia
dues instal·lacions, una era a Menorca i l’altra era a Sa Pobla;
després tornàvem posar una partida per ajudar als esports
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autòctons com el tir de fona o el trot. Demanàvem mesuradors
de CO2 a totes les instal·lacions esportives tancades que fossin
responsabilitat del Govern. 

I després hi havia unes altres quatre esmenes; una en què
llevàvem un càrrec, un alt càrrec de 70.000 euros a la fundació,
que era un càrrec nou; després demanàvem un nou equipament
del centre de joventut a Alaior. I després dues esmenes que han
esmentat alguns de vostès; una és un conveni amb el Consell
Insular d’Eivissa per al centre de menors no acompanyats; i
l’altra és una dotació per als ajuntaments d’Eivissa, que es
trobaven totalment desbordats.

Quan vostès ens diuen que són diferents competències i que
no és competència del Govern de les Illes Balears vostès saben
perfectament que en aquests casos es fan convenis; això són els
convenis. El consell insular en aquest moment..., aquestes
esmenes no les ha inventades aquesta diputada; com es poden
imaginar he parlat amb la persona responsable d’afers socials
del Consell Insular d’Eivissa, i ens deien que es trobaven a
vegades desbordats en el tema, per exemple, del centre de
menors estrangers no acompanyats, i es trobaven desbordats
perquè han tengut més nins que mai els darrers mesos. Però no
només això, sinó que com que el compliment de la normativa
COVID fa que dins una habitació on abans hi havia dos nins
ara només n’hi pot haver un, idò necessiten llogar un nou
centre, necessiten habilitar el nou centre, i es trobaven una mica
aclaparats. Per això, i em consta que es parla amb la
conselleria, necessitaven aquesta ajuda; em referesc a això.

En cap moment cap de les nostres esmenes envaeix cap
tipus de competència que no sigui l’autonòmica, almanco
nosaltres així ho entenem.

Quant a les esmenes, bé, primer de tot hem d’agrair als
partits polítics que donaran suport a l’esmena 17123 per
instal·lar els mesuradors de CO2 a la Fundació APROP. Els ho
agraïm, era una partida de 3.000 euros; he de dir que abans de
posar 3.000 euros havíem mirat un poc el cost d’aquests
mesuradors. Però sí que és vera que m’ha sorprès que algun de
vostès ha dit que no ens donen suport a instal·lar els
mesuradors de CO2 dins els centres de dia, que són
responsabilitat del Govern, o de CO2 a les residències que són
responsabilitat del Govern, per exemple a Eivissa les
residències són responsabilitat del Govern; nosaltres entenem
que el Govern ha d’instal·lar aquests mesuradors de CO2. No
he entès molt bé si l’excusa per no votar a favor de la
instal·lació de CO2 a tots els centres de dia de les Illes Balears
és que ja ho preveuen, o que consideren que no és adequat
instal·lar-ho. Perdonin-me però no he entès a què es referien.

Esmenes repetides, que jo sàpiga n’hi ha quatre, d’esmenes
repetides, i són esmenes repetides -quatre- perquè són
instal·lacions que consideram importants, infraestructures que
s’havien d’haver començat i encara no s’han començat.

Quant a les transaccions que ens han ofert els partits que
donen suport al Govern, com MÉS per Mallorca, Podem i el
PSOE, nosaltres ja l’han passat consideràvem que s’havia de
posar un partida econòmica per al programa Respir, i aquest pic
l’hem posada de 300.000 euros, tant per a discapacitat com per
dependents. L’esmena que ens proposen és..., la transacció que

ens proposen és a l’esmena 17111, que nosaltres l’havíem
posada de 300.000 euros i vostès en posen 100.000. Ens pareix
molt poc per a dependència, per a les famílies de dependents
ens pareix poquíssim, i vostès saben que ho és. Però,
sincerament, si això significa posar-ho en marxa i donar una
passa perquè realment aquest programa Respir als familiars de
dependents es posi en marxa, benvinguda sigui i li direm que sí.
Ara per ara seria l’única transacció que acceptaríem, que és la
17111, que són 100.000 euros, que això és el que proposen.

Quant a la redacció del projecte del centre geriàtric d’Es
Migjorn Gran, ens diuen des d’Es Migjorn Gran que sí, que
compten amb el solar; de fet ara m’estan passant per WhatsApp
la documentació i després la passaré a les persones de Menorca
que hi estaven interessades, perquè els he dit que en principi
ens deien que és que no tenien solar; idò ens diuen que sí que
tenen solar. Nosaltres havíem posat 150.000 euros, que just era
per a la redacció del projecte; vostès ens n’ofereixen 15.000;
ens diuen que l’any passat ja ens varen acceptar... nosaltres ja
vàrem acceptar que vostès ens fessin una transacció de 15.000
euros, que aquests 15.000 euros no els han vist enlloc, que si
volen transaccionar qualsevol cosa que sigui a partir de 30.000,
que serien 15.000 de l’any passat i 15.000 d’enguany; 30.000
sí que ho acceptarien, però em diuen que tenim el solar. Si de
cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Idò ja acab. Quant a l’esmena 17118, que de 640.000 ens
passin a 15.000 no l’acceptarem, que és la d’Alaró, perquè ja
tenen el projecte; vull dir que posen 15.000 euros per al
projecte però és que el projecte l’han fet els tècnics del Consell
Insular de Mallorca. El que necessiten són els doblers per fer
el centre de dia, i no el projecte, perquè el projecte ja el tenen
i després vostès aquí el poden veure.

I quant a Es Castells, tampoc no l’acceptarien perquè hi ha
un conveni de 6 milions d’euros, i encara que entenem que és
un plurianual consideren que 300.000 euros és poc.

I quant a les esmenes dels altres partits polítics els he de dir
que en el Partit Popular ens abstendrem a totes, però això no
vol dir que no les votem a favor en el plenari, sí que ho volia
especificar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Llavors, pel que he entès,
només accepta una transacció que és la 17111 i la resta no les
accepta, és per aclarir-ho, moltes gràcies, Sr. Benalal.

Passem ara el torn de rèplica al portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, Sr. Juan Manuel Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Contestaré les reflexions que han fet
diferents grups envers el tema de les esmenes i se m’ha oblidat
a la intervenció d’abans parlar per exemple de la 16769 que
evidentment, com ha dit la Sra. Mayor, la diputada, s’ha afectat
tot, ens ha passat al grup i vàrem presentar escrits de
rectificació, tot i que va ser fora de termini poder rectificar el
dia en què s’acabava el termini de presentació, per tant no es
varen qualificar com pertocava, i no és l’afectació de la
totalitat, parlàvem de 100.000 euros, no 30.000, 100.000 euros,
eh?

Insistim en una cosa..., -100, uno, cero, cero, sí, 100.000
euros, del milió i busques-, evidentment els ajuntaments sí que
han de gestionar envers la seva situació i capacitat del
pressupost que els dóna les prioritats que tenen. Nosaltres el
que trobam és que si no s’incentiva les corporacions locals amb
mesures concretes que detectam que són necessàries, ells
evidentment si han de triar entre serveis públics de...
comunitaris que ara mateix són..., no és que siguin més
prioritaris que aquests altres, però que evidentment són la gran
demanda, no tenen suficient pressupost per atendre aquest altre,
que nosaltres entenem que és important, que és la mediació
sociocultural, la mediació intercultural, entre altres coses
municipis molt afectats pel nombre de nombre de persones
migrades, insisteix en drets i en obligacions; i que i és una
demanda dels mateixos treballadors públics, dels empleats
públics municipals, tant del servei de salut, com les policies
locals, com dels funcionaris dels mateixos ajuntaments. Per
això ho dèiem 100.000.

M’ha sorprès que aquesta conselleria, a aquesta secció no
accepta cap ni una de les esmenes i li diré que les dues...,
llavors explicaré les dues que vostès proposen transaccionar, i
faré una reflexió i s’adonaran que qui ha gestionat una
institució pública s’adona que no acompleix almanco... les
seves transaccions no acompleixen en absolut l’argumentació
que nosaltres hem trobat que ha de ser l’objectiu i ara els ho
explicaré.

Els pisos d’emancipació, Sra. Mayor, són insuficients, ja li
ho vàrem dir a la consellera, és veritat, ha augmentat el
pressupost, nosaltres li ho vàrem reconèixer, però són
insuficients, són insuficients per la compareixença que ha fet el
director de l’Oficina d’Infància i Adolescència aquí, són
insuficients per l’informe del Fiscal Superior del que li va
traslladar el Fiscals de Menors, és a dir, que necessiten més
recursos. Nosaltres el que li proposam és que pugin un poc
més, insisteix, el que hem mogut és un pressupost..., si vostès
miren d’on recomanam la transposició de partida pressupostària
veurà que no tocam serveis essencials, sinó despesa corrent o
inversió, inversió que encara no està determinada a la memòria
de la conselleria, per tant, nosaltres l’hem aplegada d’aquí, eh?

O fins i tot veuran vostès que nosaltres a totes les
conselleries del capítol 1 de la figura del cap de gabinet de la
secretària, com que trobam que és imprescindible incorporam
doblers d’aquí del capítol 1, no afecta ni personal funcionari ni
alt càrrec, afecta eventuals que consideram que de
l’organigrama del Govern de les Illes Balears des de l’inici de
legislatura ja vàrem dir que era imprescindible. Per tant, creiem

que tenim una línia coherent en aquest sentit d’on movem les
partides pressupostàries, però tenim la sensació que la secció
17 és intocable, per criteri polític o pel que sigui, però que és
intocable, i si vostès llegeixen de bell nou les esmenes, crec que
també qualque grup parlamentari que dóna suport al Govern se
n’adonarà.

Miri, les transaccions que ens proposa MÉS, no les
acceptarem, Sr. Ensenyat, i li explicaré per què. Nosaltres el
que demanam a l’AECIB no és que afectin els 50.000 euros per
una mesura de l’AECIB, per una mesura enfront de la COVID,
sinó que augmentin el pressupost, amb 10.000 euros i d’una
partida de 3,3 milions de la 48000, 10.000 euros d’una partida
de 3.800.000 de les convocatòries que surten, que surten cinc
línies de convocatòria, la qual cosa crec que afectaria en 2.500
euros cada línia o manco proporció.

I per què l’AECIB? Tota l’actuació que nosaltres hem dit
aquí en tema dels compromisos de proposicions no de llei que
els grups varen fer i del que va esmentar la CONGIB, la
Coordinadora d’ONG, era context COVID, per tant, hem entès
que transversalment qualsevol mesura de totes les
convocatòries, cooperació directa, bilateral, conveni amb
l’AECIB, recordem que l’AECIB és ara mateix la que la
logística per posicionar ajuda humanitària i actuació immediata,
que la té el Govern central a través de l’infraestructura que té,
són els que tenen els avions. Per això trobam que 10.000 euros
més d’un pressupost que fa tres anys que es manté a 50.000
amb un conveni és necessari, pel context que hi ha. Per això,
entenem que no és una qüestió d’afectació. Nosaltres no hem
de dir a l’AECIB amb un conveni, els 50.000 han d’anar a la
COVID, perquè ells tenen una infraestructura i tenen una
logística que els permet moure més actuacions.

Esper que al plenari arribi aquesta reflexió i si no parlarem
amb la consellera i li explicaré millor del que es redacta aquí.

L’altra, 5.000 euros per a la formació d’educadors de temps
lliure de les quatre illes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab, presidenta-, 5.000 euros per a la formació de tots els
educadors de temps lliure de les entitats de les quatre illes?
5.000 euros? Sr. Ensenyat, sap perfectament que això no
serveix per a res. Estic d’acord que es faci a través de l’Institut
Balear de la Joventut o de l’Oficina d’Infància i Adolescència,
nosaltres li hem proposat una altra partida, però 5.000 euros?
Escolti, no ens doni els 50.000, però 5.000 euros entendrà vostè
que és del tot insuficient, insuficient, qualsevol tècnic li ho dirà,
tot i que es faci per videoconferència. Per tant, no acceptarem
aquesta mesura, perquè no arribarà a l’objectiu que nosaltres
trobam que hem de fer.

I torn reflexionar en el mateix, crec que són esmenes que en
absolut qüestionen ni les línies que ha establert la conselleria
perquè hi estam d’acord, ja ho hem manifestat, però crec que
s’haurien de fer una vegada d’aquí al Ple un poc els deures de
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tornar negociar amb nosaltres, si els ho hem d’explicar i si hem
de moure alguna partida o alguna secció o algun programa
concret ho farem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Llavors he entès que no accepta cap de
les transaccions proposades i que a l’esmena 16769 han
presentat ja la rectificació que feia falta ja i que, en cas de
votar-la, seria amb la rectificació de 100.000 euros. Moltes
gràcies, Sr. Gómez.

Passem ara el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, muy brevemente, yo no
quisiera que se pensaran que no hemos querido entrar a fondo
en este debate porque le demos poca importancia a esta
conselleria, sino más bien todo lo contrario. 

Los que llevan aquí ya a lo largo del día de ayer y todo el
día de hoy compartiendo esta comisión con un servidor, saben
que más o menos hemos intentado explicar en todas y cada una
de las consellerias precisamente porque para nuestro fondo
COVID, y esto lo explicaremos en el Pleno esta conselleria será
eje fundamental, y si retiramos de las partidas de COVID de
esta y de todas las consellerias es porque pensamos que sirve
mejor a los intereses de esta comunidad y a los intereses de los
ciudadanos el centralizarlo todo en un fondo único y a partir de
ahí hacer las diferentes distribuciones, en lugar de este totum
revolutum de poder partidas COVID en todas las consellerias. 

Es simplemente un criterio que tenemos nosotros diferente
al de ustedes de eficacia y gestión de los dineros públicos. No
es que queramos cargarnos estas partidas COVID, sino que van
a seguir yendo destinadas a este objetivo, solo que gestionadas
de una manera diferente.

Y lo que sí evidentemente queremos eliminar -y esto no lo
ocultamos- es la cooperación internacional, ¿porque estamos en
contra de la cooperación internacional? No, porque estamos en
contra de que asumamos competencias que no son nuestras. Y
cuando ustedes todo el día son tan finos, exquisitos, con el tema
de las competencias: esto no lo aceptamos porque es
competencia, y lo otro no lo aceptamos porque no es
competencia, pues nosotros pensamos que la cooperación
internacional, la política internacional y las relaciones
internacionales son competencia exclusiva del Estado y
creemos que esta comunidad autónoma no se debe meter en
este jardín, simple, pura y llanamente.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la
Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull lamentar que no considerin
que el Govern de les Illes pugui fer convenis amb els
ajuntaments quan ja s’han fet passes i efectivament s’ha fet un
esforç per part de l’Ajuntament de Costitx, de 200.000 euros,
i els he explicat els motius i la necessitat d’aquest municipi de
tenir un lloc on es pugui fer esport, on es pugui competir, on hi
pugui anar la gent gran, on hi puguin anar els estudiants
d’infantil i primària, que pensin que no és competència seva,
crec que al final és una mica de vocació... de vocació política
i també de voluntat política per arribar a acords i fer convenis.

A banda d’això, crec que encara hi ha dies perquè puguin
reflexionar i estic convençuda que a la plenària vostès
canviaran d’opinió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passem ara el torn de paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en farem ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Passem ara al torn de contrarèplica, en
primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, no faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passem el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca al seu portaveu, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, és a dir,
tenim tota una sèrie de dies encara per poder afinar aquestes
transaccions de tal manera que es puguin fer efectives, i
efectives vol dir evidentment possibles, i entenc que no només
per quedar bé sinó perquè coincidim que són qüestions que sí
que s’han de fer. 

És a dir, ha fet vostè una pregunta de si els mesuradors de
CO2 estaven prevists ja en altres partides, entenem que sí, en tot
cas no ho agafi literalment, sinó que jo li contestaré almanco al
ple o bé personalment abans, però entenem que sí estan prevists
tant a residències com a centres de dia com a altres tipus de tal.

Quan parlam del tema de competències, és veritat que es
pot fer un conveni de col·laboració amb una altra
administració, però quan es fan convenis de col·laboració amb
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altres administracions s’ha de tenir en compte que hi ha altres
administracions i, per tant, no caure en greuges comparatius.
Precisament Costitx és un d’aquells municipis que, com que la
seva batllessa era la presidenta del consell, ho tenia tot,
absolutament tot, a diferència d’altres molts d’ajuntaments que
es varen haver de cercar la vida per altres bandes, perquè del
consell no tenien res, absolutament. Per tant, entre tenir-ho tot
i no tenir res hi ha un terme mig i evidentment entenc que la
mesura ha de ser la mateixa per a tothom; per tothom vol dir
que, en tot cas, si hi hagués d’haver una partida hauria de ser
per ampliar la partida per obres i serveis que tengués el Consell
de Mallorca, que com vostès saben antigament sí que es feia,
però a partir que s’aprova la Llei de finançament dels consells
aquesta partida desapareix i surt el finançament que la
comunitat autònoma transfereix als consells, però via
finançament de la Llei de consells.

Per tant, entenem que és un tema evidentment que està
solucionat, que ve solucionat per aquesta via, i això no vol dir
que no ens sembli una fantàstica idea que Costitx tengui el seu
poliesportiu i que el cobreixi de plaques solars perquè així
també el faria eficient, com talment ho han fet molts d’altres
ajuntaments de Mallorca, i evidentment amb el seu esforç que
bé els ha costat. 

En tot cas, tenim tota una sèrie de dies encara, com deia
abans, per afinar tota una sèrie de qüestions i per tant
aprofitarem aquests dies.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passem ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Sí, com he dit abans, em guardaré
també per al debat polític a plenari, però bé, pens que podrem
parlar dels temes competencials, de cooperació, de la
dependència. Senzillament m’agradaria fer dos incisos: un al
Sr. Rodríguez, que ens ha citat, de vegades en comissió, a la
Comissió d’Afers Socials ve la seva companya la Sra. Ribas i
de vegades hem tingut el mateix debat quant a cooperació, i el
que li solem recordar, a més de parlar més cap al fons, és que,
és clar, aquesta és la Conselleria d’Afers Socials, Drets
Humans i Esports i sembla que si no és a aquesta comunitat ja
els drets humans han de quedar al marge, però bé, vostè també
ha explicat la seva voluntat de centralització fins i tot quant a
les esmenes, aquesta centralització sabem que està al marge
també de..., va en consonància amb el seu discurs polític.

Quant al Partit Popular m’agradaria recordar que l’any
passat a aquest mateix debat vam parlar també de la residència
d’Es Migjorn, i crec que era vostè mateix també, que
anomenava que, parlant amb la batllessa, la batllessa li havia dit
que tenien ja un projecte per poder executar sobre aquest
geriàtric. Ara vostè enguany diu que tenen uns terrenys. Bé, si
va per Es Migjorn crec que haurien de parlar amb la batllessa
i dir-li que acceleri la seva gestió per poder disposar d’aquestes
partides pressupostàries. Res més. Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Passarem ara a la votació de
totes les esmenes de la secció 17.

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, l’únic grup que ha demanat votació per separat ha estat...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, però tenc un canvi a un parell de votacions. Ho puc
passar a la lletrada?

LA SRA. PRESIDENTA.

Sí.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Necessitaria que m’ho passés. Aturam 30 segons perquè ens
faci arribar la votació per separat que ha sol·licitat.

(Pausa)

Començam. Votarem segons ha sol·licitat el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, intentarem aclarir el
més possible tota la votació. En primer lloc, els demanaria, per
favor, silenci perquè ja de vegades és difícil..., votam en primer
lloc les esmenes del Grup Parlamentari Popular. En primer lloc
votarem l’esmena 17123. Votam.

(Remor de veus)

No, primer aquesta. Perdó, votam la 17123. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar l’esmena del Partit Popular 17111, amb
la transacció que ha estat acceptada. Passam a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara tota una sèrie d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular, esmenes RGE núm. 17108, 17113, 17114, 17119,
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17122, 17126, 17127, 17128, 17303 i 17124. Passam a votar.
Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara una esmena tota sola del Grup Parlamentari
Popular, l’esmena 17250. Passam a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un altre grup d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular, esmenes RGE núm. 17107, 17109, 17110, 17112,
17115, 17116, 17117, 17118, 17120, 17121, 17125, 17185,
17304, 17309 i 17330. Passem a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a votar el grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. En primer lloc, votarem les esmenes
RGE núm. 16758, 16760, 16761 i la 16823. Passem a votar.
Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un altre grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Esmenes RGE núm. 16817, 16818,
16819, 16820, 16821, 16822, 16757, 16762 i la 16769, en
principi corregida en l’import. Passem a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari VOX
Unidas... -ai! VOX

(Algunes rialles)

... -perdonin, a aquestes hores ja són moltes esmenes i molts
números, perdoni, Sr. Rodríguez, avui la tinc amb vostè.
Passem a votar les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, esmenes RGE núm. 16595, 16611, 16620, 16622,
16626, 16636, 16662, 16702, 16703, 16704 i 16705. Passem
a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tant sort que de tant en tant m’equivoc i fem quatre rialles,
perquè si no...

Passem ara a votar l’esmena del Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes, l’esmena 16512. Passem a votar. Votam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un altre grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això hem acabat les votacions de la secció 17, atès que
les esmenes del Grup Mixt han estat retirades.

Són les 18,11, si els sembla bé, a les 18,20 podríem
començar l’última secció del dia d’avui, la 18, a les 18,20,
perquè s’airegi i puguin netejar la sala dels canvis de gent.

A les 18,20 tornem amb la secció 18. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Debat 9 de totalitat i globalitat.

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
18, Conselleria de Salut i Consum, esmena 17228; secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, esmena 17229; E22, Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, esmena 17230; F12,
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, esmena
17231; F14, Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes
Balears, esmena 17232.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, esmena 16596; secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, esmena 16638; E22, Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, esmena 16616; F12,
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, esmena
16624; F14, Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes
Balears, esmena 16625.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 18, Conselleria de Salut
i Consum, al programa 411E, finançament sanitari, esmenes
número 16958, 17019, 17020, 17021, 17022, 17023, 17024,
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17025, 17026, 17027, 17028, 17029, 17030, 17031, 17032,
17033, 17034, 17035, 17036, 17037, 17038, 17039, 17041,
17042, 17043, 17044, 17045, 17046, 17047, 17048, 17049,
17050, 17051, 17052, 17053, 17054, 17055, 17056, 17057,
17058, 17059, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065,
17066, 17067, 17068, 17069, 17070, 17071, 17072, 17073,
17085 i 17184; al programa 413E, Pla autonòmic de drogues,
esmena 17040.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 18, Conselleria de
Salut i Consum, al programa 411E, finançament sanitari,
esmena 16768; al programa 413B, programes de salut pública,
esmenes 16759, 16771, 16772, 16773 i 16770; al programa
413E, Pla autonòmic de drogues, esmenes 16763, 16764,
16765 i 16766; al programa 413G, accions públiques relatives
a la COVID-19, esmenes 16767, 16825 i 16826.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, Al programa 411A, direcció i
serveis generals de la Conselleria de Salut i Consum, esmena
16663; al programa 413G, accions públiques relatives a la
COVID-19, esmenes 16706 i 16707.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 18, Conselleria de Salut i Consum, al programa 541A,
recerca i desenvolupament, esmena 16480; secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears, al programa 411B, administració i
serveis generals de l’assistència sanitària, esmena 16481; al
programa 412A, atenció primària de salut, esmenes 16482,
16500, 16509 i 16531; al programa 412B, atenció
especialitzada de salut, esmenes 16501, 16502 i 16503.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 18,
Conselleria de Salut i Consum. Al programa 411E, finançament
sanitari, esmenes 16846, 16848 i 16847.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 18,
Conselleria de Salut i Consum. Al programa 411E, finançament
sanitari, esmenes 16876, 16877 i 16878.

Abans de passar a la defensa conjunta demanaria als
portaveus si hi ha substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta. Tania Marí substitueix Sebastià
Sagreras.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Antoni Costa.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sra. Presidenta, Lina Pons substitueix Josep Melià.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Josep Castells.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sra. Presidenta, Irantzu Fernández substitueix Pilar Costa.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sra. Presidenta, Bea Gamundí substitueix Irene Triay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Comencem llavors ja la defensa
conjunta de les esmenes i, en primer lloc, té la paraula per
defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular la
portaveu en aquest moment, la Sra. Tania Marí, té un temps de
deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bBona tarda, diputats i diputades.
Des del Partit Popular hem presentat esmena a la totalitat al
pressupost de la Conselleria de Salut per al proper 2021 perquè
consideram que no s’han complit els objectius que es
plantejaven als pressuposts anteriors, i tampoc no són uns
pressuposts reals, i sí uns pressuposts insuficients en
determinats aspectes sanitaris encara a incrementar. Per una
banda, augmenten partides pressupostàries i, per altra, retallen
partides tan importants com per exemple el programa de
detecció precoç de càncer. 

Com sempre el Partit Popular farà una oposició
constructiva, per molt que alguns grups repeteixin que des del
Grup Popular no fem propostes; les fem i les fem per tal de
millorar el sistema sanitari d’aquesta comunitat autònoma, i en
aquest sentit van encaminades les 58 esmenes parcials que hem
presentat als pressuposts de l’any 2021.

El Govern de la Sra. Armengol ven que prioritza les
persones, ens diu cada dia que no quedarà ningú enrere i el que
queda clar aquí, amb aquest pressupost i el passat, és que
prioritzen les seves persones, amb o sense COVID, amb o
sense pandèmia. Perquè per prioritzar els ciutadans de les Illes
Balears haurien d’haver acabat o mitigat els principals
problemes sanitaris d’aquesta comunitat autònoma, que és la
falta de determinats professionals sanitaris, la saturació als
hospitals; les llistes d’espera, que a dia d’avui es troben
desbordades, amb més de 50.000 persones que esperen per una
intervenció quirúrgica o una visita amb l’especialista; avui
també hem conegut que es multiplica per 7 el nombre de
persones que esperen més de mig any per operar-se. Una
Atenció Primària inaccessible i col·lapsada, deficiències en les
infraestructures, trasllats forçosos. Vostès han prioritzat les
seves persones amb comissions a despatxos d’afiliats socialistes
i mantenint l’estructura sobredimensionada d’assessors i alts
càrrecs en aquests moments tan complicats per als ciutadans de
les Illes Balears.

Per tant, des del Grup Popular no volem deixar d’agrair la
feina dels professionals sanitaris públics d’aquesta comunitat,
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malgrat patir una gestió política erràtica i que els posa al límit.
Per això algunes de les esmenes van encaminades a millorar la
situació laboral del personal sanitari.

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 i que el Grup Socialista critica dient
que cada any són les mateixes esmenes. I sí, es repeteixen
perquè en 5 anys han estat incapaços de solucionar
determinades qüestions. Incomprensiblement les rebutgen any
rera any, encara i ser molt necessàries, com per exemple el
suport als consells i ajuntaments en els temes sociosanitaris, a
salut mental i conductes addictives. També és evident que hem
de millorar la coordinació en 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, que va ser una proposta de resolució aprovada en el debat
de política general de l’any 2017 i que encara no s’ha complert,
i sí, ho reiteram cada any i així ho seguirem fent mentre no
s’acompleixi, perquè, a part del coronavirus, hi ha moltes altres
patologies que pateixen els ciutadans d’aquestes illes.

Consideram necessari, urgent i inajornable la contractació
de personal sanitari per adequar les plantilles d’Atenció
Primària a les necessitats actuals i evitar la pressió assistencial
que pateixen des de fa mesos, però també per poder donar uns
serveis assistencials de qualitat. A dia d’avui en moltes
ocasions, únicament pots parlar amb un facultatiu per telèfon,
fet que complica els diagnòstics i així ho denuncien tots els
sindicats del sector. És fonamental potenciar les especialitats
deficitàries, reclamam un increment d’especialistes on hi ha
aquest problema, com a pediatria, neurologia, traumatologia,
ginecologia i anestesistes. La manca d’anestesistes a Eivissa,
per exemple, és un dels motius que provoca que l’Hospital de
Can Misses pateixi les llistes d’espera quirúrgica més elevada
de tots els hospitals de Balears, únicament hi ha 16 anestesistes
i, segons el sindicat SIMEBAL, en necessitaríem 22. Patim un
dèficit de personal que, lluny de pal·liar-se els darrers anys,
s’ha vist agreujat amb les seves polítiques antifidelitzadores.

Consideram vital que donin suport a les esmenes
encaminades a la contractació de geriatres, de reforç a la
cronicitat, o augmentar la teleassistència domiciliària.

També una sèrie d’esmenes que fan propostes concretes,
com reforços de diferents SUAP a Sant Joan o  Cala Salada.
Reforços d’ambulàncies com la de Sant Joan de Labritja, que
després de 8 anys de servei, aquest any no ha estat en
funcionament; servei d’ambulància a Sant Josep de Sa Talaia
i Santa Eulària des Riu. Servei d’hemodinàmica a Menorca, o
la dotació d’ambulàncies pediàtriques, també és fonamental per
a aquesta comunitat.

És necessari un nou TAC a l’Hospital Mateu Orfila, o els
equips radiològics de Sant Joan. També l’actuació a diferents
centres sanitaris, com Alaior, Canal Salat, Ciutadella, Santa

Eulària, Puig de’n Valls, Sant Antoni, Escorca, Montuïri,
Bunyola, Santanyí, Artà, Santa Margalida, Manacor, Pollença,
Campos, Portocolom, Son Ferriol, entre d’altres.

Una altra esmena de vital importància és la del complement
de fidelització. Una indemnització a plus per residència, per
poder iniciar l’equiparació del plus d’insularitat amb Canàries
i així ser més competitius a l’hora de treure determinats
professionals a les nostres illes. Consideram una millora
necessària dotar de canviadors fixos per a discapacitats adults
als hospitals de Balears, una demanda que ens feren pares i
mares amb al·lots amb certes discapacitats, esmena
consensuada i aprovada l’any passat, l’única que es va aprovar
al Partit Popular i han estat incapaços de complir-la durant
aquest any. 

Molt necessari és dotar de més pressupost els diferents
programes de prevenció, especialment el de càncer de mama i
càncer de còlon. Com és possible que retallin un 20% aquesta
partida? Hem passat de 234.000 a 188.000. Des del Partit
Popular reclamam que es destinin 300.000 euros més als
programes de cribratge de càncer. 

Una altra esmena és reactivar el servei d’hemodiàlisi a
Formentera i dotar dels mitjans necessaris l’Hospital de
Formentera per poder analitzar les proves PCR. Consideram
que els pressuposts de salut també han de destinar recursos a la
gratuïtat de les mascaretes per a persones vulnerables, aturats,
o afectats per ERTO, una proposta que es va aprovar per
unanimitat en aquest Parlament i que se segueix incomplint.

Una paga extraordinària COVID per als sanitaris, perquè
reconeixements públics en tenen molts, però també és necessari
aquest reconeixement econòmic. S’omplen la boca en defensar
els sanitaris, però es neguen a abonar aquesta paga i els retallen
un 3% del seu sou.

Proposam una partida per realitzar tests massius. La pròpia
consellera va reconèixer l’èxit del cribratge massiu a Sa Pobla,
per què es neguen a fer-ho a nivell autonòmic? Si vostès
mateixos reconeixen que aquestes actuacions, aquest cribratge
massiu, ha permès neutralitzar diferents focus potencials de
contagi.

L’adquisició i instal·lació de mesuradors de CO2 per
combatre l’expansió de la COVID a hospitals, centres de salut
i unitats bàsiques, així com s’exigeix al sector privat, a
comerços o restauració, també és fonamental que es controlin
espais públics i més els espais sanitaris.

Com he dit, el Partit Popular presenta esmenes, totes en
positiu i totes pensant en les Illes Balears, en totes i cada una de
les illes, esmenes que van des de demandes específiques i molt
locals, a esmenes encaminades a donar resposta a la necessitat
de tota la ciutadania d’aquestes illes. Confiam que els grups
parlamentaris donin suport a les propostes que presenta avui el
Grup Popular, estam oberts a consensuar i transaccionar tot el
que considerin per poder millorar els pressuposts sanitaris
d’aquesta comunitat.

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

Moltes gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Aquest plenari serà tremend, duim
moltes esmenes cap al plenari i, a més a més, sembla que
transaccions per fer durant aquesta setmana quan acabin les
comissions. Ja va bé, les hores que facin falta, si és per treure
prou consens.

Miri, aquesta secció d’avui té un nom i no és que vulgui fer
de graciós, però és que la veritat és que té un nom i nosaltres
entenem que amb aquest nom que té aquesta secció enguany,
lamentablement SARS-CoV-2, o COVID, o Atenció Primària,
podrien triar la que vulguin, és com nosaltres hem dut la línia
d’esmenes que presentam aquí, amb altres arguments però
concretament el context és el que és, la situació és la que és i
l’orientació del pressupost, i per això nosaltres no vàrem fer
esmenes a la totalitat, entenem que és el que ha d’orientar la
gestió i l’execució pressupostària d’aquesta conselleria, i així
ha estat. Per tant, hem fet esmenes molt concretes, recollint
debat d’aquesta comissió, de la Comissió de Salut, on s’han
aprovat proposicions no de llei, o on nosaltres hem esmentat
com a grup parlamentari iniciatives que trobàvem que s’havien
de dur a terme, i ara explicaré les nostres esmenes.

Entenem que ho hem fet des de la responsabilitat i així ho
vàrem també traslladar a l’articulat quan vàrem fer una esmena
al tema de l’Agència Balear de Salut Pública, que creiem que
serà una eina, un instrument necessari per dur a terme, insistesc,
en el context que ens trobam sí que és necessari que es posi en
marxa quan més aviat millor, per una qüestió d’estratègia, de
logística i d’agilitat a donar resposta al que ens ve a sobre en
aquest llarg hivern que serà.

També ho vàrem fer, i aquí s’ha comentat, en el tema de
l’empleat públic. Les nostres esmenes que es varen traslladar i
moltes no s’han acceptades, esperarem el debat en el plenari, el
tema dels empleats públics, on els grups dels empleats públics
on nosaltres vàrem presentar esmenes, evidentment afecta els
professionals sanitaris i sociosanitaris.

Nosaltres reconeixem l’esforç que ha fet, pressupostari, i
així ho ha identificat a partides concretes i a programes i a
centres de cost concrets que és actuacions i programes per al
COVID-19, i aquí n’hi ha un, a altres conselleries també n’hi
ha. Per tant, sí es pot fer seguiment de les actuacions concretes
destinades a l’atac... o contra aquesta pandèmia, en diferents
àmbits, en tema de personal de capítol 1 i en tema d’actuacions
a través de projectes d’inversió.

 Les nostres esmenes, ja ho hem dit abans, hem fet una
esmena a la totalitat, parteixen des de l’atenció a demandes del
col·lectiu més afectat, que no només són els professionals, els
col·legis oficials o les associacions professionals, sinó les
entitats que concerten programes d’actuacions amb la mateixa
conselleria tant de serveis socials com de salut.

Dit això, la territorialitat, i crec que en això vàrem coincidir
amb una demanda que s’ha debatut molt a la Comissió de Salut,
que és la situació que pateix de mancança de infraestructures i
de serveis que s’han retallat a l’illa de Formentera,
concretament a l’Hospital de Formentera, no només en un
sistema de transport sanitari, sinó també en la suspensió d’un
programa que tenen la resta d’hospitals, com és el tema de
diàlisi o el tema del TAC. Nosaltres hem fet esmenes en
aquesta línia per reforçar aquests serveis i sobretot per garantir
la continuïtat d’aquests serveis. 

Per tant, veuran vostès aquí que demanam la reobertura i
reactivació urgent del servei presencial de diàlisi, és veritat...,
i ens ha contestat la consellera a una pregunta escrita que es
garanteix el transport des de l’hospital fins al port i de
l’arribada a Eivissa des del port cap a Can Misses, però és que
el que demanen els ciutadans de Formentera és la mateixa
possibilitat d’un mallorquí o un menorquí que és anar des de
l’ambulància, des de ca seva directament a l’hospital, i que no
s’hagi de suspendre, per una qüestió meteorològica, aquest
programa de diàlisi. És una qüestió de territorialitat i d’igualtat
d’oportunitats. 

Crec que són esmenes prou racionals i prou coherents en
aquesta línia i, a més a més, amb el consens d’aquesta
comissió. Ens consta que altres grups parlamentaris sí ha
presentat esmenes i ha fet intervencions en aquest tema, el Grup
Mixt, concretament la diputada per Formentera, i nosaltres
entenem que amb aquesta esmena donam suport i reforç a
aquest pressupost. Sobretot a l’Atenció Primària, en tema de
personal, en tema de recursos territorialitzada en les quatre
illes, per això hi ha quatre esmenes. 

He de dir, presidenta, que hi ha una errada aquí, m’he
adonat ara, que posa a l’esmena 16766, per una partida de
500.000 euros, posa “Menorca” i ha de posar “Mallorca”, a
l’anterior de Menorca... hi ha la 16765, l’antecedent, que és de
Menorca. Em sap greu, però m’acab d’adonar ara mateix, que
posa “Menorca” i ha de posar “Mallorca”, aquesta mesura... ho
dic perquè no hi ha dues actuacions a Menorca, aquesta és a
Mallorca, una qüestió proporcional de nombre d’habitants.

Vostès coneixeran que l’esmena 16768..., hi va haver una
errada que esper que ja la pugui corregir, que no em torni
passar una altra vegada, és una afectació, no és que em vulgui
carregar el pressupost de l’ib-salut ni molt manco, 1.680
milions, sinó que hi ha un escrit que vàrem registrar fora de
termini de registre d’esmenes, que la part que afectam són
60.349 a l’esmena 16768 i va juntament amb la 16767, que li
passa exactament el mateix i que el que s’afectarien són 48.000
euros a la continuïtat i a la sostenibilitat del servei UPRA, en
tema dels pacients addictes a l’alcoholisme.

I per què? Perquè com va esmentar aquí el director gerent
de l’Hospital Son Espases, que és el responsable també de la
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instal·lació i del centre hospitalari, el centre d’hospitalització
del Psiquiàtric, aquest servei es va haver de suspendre
precisament per una prioritat de pacients COVID, dels malalts
que necessitaven requeriment d’aquest tipus d’hospitalització,
però el que no es pot veure afectat és un servei a uns pacients
que necessiten aquesta continuïtat al tractament terapèutic. Ens
han dit que s’ha tornat posar en marxa, però el que demanam és
que no s’hagi de suspendre i se cerqui amb el pressupost de...
sembla que són 108.000 euros almanco l’adaptació d’altres
espais per poder donar continuïtat a aquest servei o almanco no
haver de suspendre’l.

Hem demanat també..., vostès saben que ho hem comentat
i en aquesta comissió hi ha hagut molt de consens en tema de
donar visibilitat a les malalties minoritàries i, com es va debatre
aquí, a comissió també, una proposició no de llei en tema de
pacients d’EPOC. Per tant, hi ha dues esmenes en aquesta línia
per un valor de 48.041 euros, totes dues.

Hi ha una diputada aquí que sap perfectament que..., i
esperava crec que presentéssim de bell nou una esmena que
consideram que és essencial i tornarem reivindicar, perquè
afecta famílies que la demanden des del seu metge pediatre,
tant de la pública com de la privada, que és la tetravalent
ACWY de la meningitis per als pacients des del zero anys,
enguany baixam un poquet més la quantia.

Hi ha una afectació d’una partida en tema de la campanya
de grip per a l’any que ve, per a la temporada 2021-2022
perquè es recomana que es vacunin del cep més complex, més
viral per dir-ho d’alguna manera o més greu del virus de la
grip.

Finalment, nosaltres recomanam ja, perquè encara no ho
veiem, que la conselleria que de vegades diu que ho té, de
vegades que no ho té, posi en marxa el seu sistema informàtic
per adaptar-lo al que demanam del ministeri, que és que
coneguem els ciutadans de les Illes Balears els criteris, no, els
criteris no, l’impacte i la població diana de la vacuna de la grip
com tenen totes les comunitats autònomes manco la nostra. I el
que hem fet és una afectació perquè de tot el pressupost que té
la Conselleria de Salut en diferents àmbits en els seus equips
informàtics, que hi ha diferents partides a diferents programes
i seccions, algun d’ells, n’hem triat un, que l’adapti a visualitzar
i adaptar les taules que el ministeri visualitza en tema de la
informació de la vacunació, concretament en aquesta de la grip
perquè entenem que és important visualitzar les campanyes.

Això és la línia de les nostres esmenes, aquí sembla que
se’ns ha proposat... no sé si ens passa exactament el que ens ha
passat a la secció 17, i és que hi ha poc manifest de
transaccionar les que nosaltres hem plantejat, esperem que no
hagin d’anar totes a Ple, però si és així estem disposats a
esperar al Ple, hi ha una setmaneta per enmig i jo tenc total
disponibilitat per als diputats i diputades que donen suport a
l’equip de govern per parlar d’algunes d’aquestes esmenes i
transaccionar-les.

Insistesc, crec que ho hem fet des de la responsabilitat i per
descomptat entenent que són programes i serveis essencials.
Per tant, no hem tocat partides que puguin afectar el mal

funcionament de la disfunció de cap departament i direcció
general de la conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Es el turno ahora del portavoz
del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio
Rodríguez.

EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente porque también
pensamos que la importancia de esta conselleria hace que el
debate de la enmienda a la totalidad de la misma prefiramos
dejarlo para el Pleno. 

Nuestra línea sigue siendo la misma, reducir personal de
dirección y dedicar el dinero a las auténticas necesidades de los
ciudadanos. Pensamos que no es a base de nombrar altos
cargos, agencias o direcciones generales como se solucionan
los problemas, y menos los de sanidad que lo que necesita son
más médicos, más enfermeras, más auxiliares, más celadores,
pagarles lo que les corresponde; pagarles -como ya propusimos
en su momento- una paga extra por el esfuerzo extraordinario
que han hecho; en definitiva, aplaudirles menos y apoyarles
más en las justas reivindicaciones que han venido presentando
los diferentes grupos de esta cámara, especialmente el sindicato
médico al que se ha aprovechado... esta situación de pandemia
para laminarle derechos adquiridos.

Nosotros, ya digo, vamos a destinar los fondos que
recortamos de esta conselleria al famoso fondo COVID que
ustedes ya conocen de más de 500 millones de euros, con el
que esperamos, de verdad, poder ayudar a las necesidades de
los ciudadanos y no a las necesidades de los políticos ni del
pacto que nos gobierna.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la
Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les nostres esmenes que
presentam en aquests pressuposts de la Conselleria de Salut i
Consum en aquesta secció 18 van encaminades a millorar i
ampliar el servei de l’Atenció Primària i també de la sanitat
pública a diferents indrets de la nostra comunitat, són simples,
són senzilles, són poques, i esperam que puguin tenir el suport
de l’equip de Govern i dels diputats que ens acompanyen, avui
o en sessió plenària. Com ha dit el Sr. Gómez, nosaltres també
estam a disposició dels partits del Govern per poder debatre i
parlar i transaccionar qualsevol qüestió que tengui relació amb
aquestes esmenes que presentam. 
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Algunes són efectivament de suport, perquè si hi ha una
cosa que ens ha sorprès, bé, més que sorprès, això és un
eufemisme, que ens ha dolgut constatar, una vegada més, és
com hi ha a aquesta comunitat autònoma ciutadans de primera,
de segona i de tercera, és a dir, com pot ser que un habitant de
Formentera quan s’hagi de fer un TAC a segons quines hores
t’aguantes perquè no et poden dur d’urgència tal vegada a
Eivissa o no et poden dur a Mallorca i, per tant, si tens un
vessament cerebral, idò mira, el tens, perquè no et poden dir si
el tens o no.

Qüestions com aquestes a nosaltres, la veritat, ens fan mal
i per això hem presentat esmenes, com ja li vàrem anunciar a la
diputada de Gent per Formentera que així ho faríem, Sílvia Tur,
de suport i perquè volem i pensam que són imprescindibles. Per
això, aquí hi ha les nostres esmenes 16501, 16502 i 16503; és
a dir, l’infermera gestora a l’hospital de Formentera, com
vostès saben, aquesta figura és capaç de canalitzar i coordinar
i veure com un subjecte integral qualsevol pacient, és a dir, no
som persones que tenim mal de cap, no som persones que
estam deprimides sinó que som persones que tenim un conjunt
de patologies de salut i de característiques que s’han de mirar
d’aquesta manera. Aquestes coordinadores, aquestes infermeres
gestores fan aquesta gestió de veure la persona com a persona
i com a pacient en tota la seva globalitat. Pensam que
Formentera s’ho mereix, ho tenen la resta de les Illes, Mallorca
en té un bon caramull i pensam que almanco una se la
mereixen. Seria una partida de 60.000 euros.

També pensam que és imprescindible el personal sanitari
especialitzat per fer TAC d’urgència a l’hospital de
Formentera, com ja els he dit, i també el personal sanitari per
fer diàlisi a l’hospital de Formentera. És a dir, és que..., és que
trobam que és surrealista que aquestes persones no tenguin
aquest personal especialitzat a la seva illa i que s’hagin de
desplaçar per poder rebre el servei que paguen, com pagam la
resta i que sí tenim la resta.

Per tant, aquestes serien algunes de les esmenes que
presentaríem.

Hi ha un clàssic, que és un homenatge a qui va ser president
i a qui em va captar per fer ficar-me en política, Jaume Font,
que crec que any rere any, qui era el president d’El Pi i també
portaveu del grup parlamentari, any rere any presentava una
esmena, que en aquest cas és la 16481, que és la instal·lació de
desfibril·ladors automàtics a zones públiques de gran afluència.
Ho dic perquè l’any passat ja es va presentar, jo ja hi era
present, i record que li varen dir: no, no pot ser, però bé, ja
veurem si l’any que ve. Així és que l’any que ve la tornam a
presentar en homenatge al Sr. Font.

Per altra banda, volem augmentar, pensam que és
imprescindible, augmentar la partida per a investigació a la
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears, ens
n’omplim la boca, però no arribam a aconseguir-ho o si ho
aconseguim és amb més esforços i sense arribar als pòdiums
que hauríem d’arribar i pensam que ens mereixem. 

Per altra banda, també hi ha un grup que té a veure amb
nous centres de salut o amb millores de centre de salut que
estan absolutament degradats i que de moment no en sabem res.

Hi havia anuncis que es farien coses, parl, per exemple, del
centre de salut de Pere Garau. No els he de recordar com
estava, no sé com està en aquests moments ni quins plans tenen
vostès o té el Govern de cara al 2021, però he de recordar que
els ratolins guaitaven, que hi havia..., bé, una situació que
saludable realment no ho era ni ho és. Per tant, nosaltres
demanam reparacions al centre de salut de Pere Garau a Palma,
hem posat una quantia de 300.000 euros; una construcció d’un
nou PAC a Artà, que crec que coincidim amb altres formacions
polítiques que també l’han demanat, i la redacció d’un projecte
bàsic i d’execució del segon PAC del municipi de Manacor.

Aquestes serien bàsicament les nostres peticions i en el
segon torn ja m’explicaré sobre la nostra posició a les diferents
esmenes dels altres grups.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passem ara el torn a la portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres a aquesta secció tenim
tres esmenes, totes centrades en infraestructures: la 16846, que
seria per redactar un nou projecte de salut d’Alaior, fa molt de
temps que parlem d’aquest projecte també i, per discrepàncies
diverses encara no s’ha pogut fer; la 16847, per a les obres de
condicionament de l’interior del Verge del Toro, ja que tenim
acabades les obres de la façana i de la coberta haurem de
continuar cap a l’interior; i la 16848, que és la per a la sala de
rehabilitació d’Es Mercadal.

Pel que fa a les tres esmenes de Gent per Formentera,
doncs, quedaran defensades en els seus propis termes. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara als torns en contra.
En primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És evident que els pressuposts es
milloren gràcies a les esmenes de l’oposició i agrair, per la
nostra banda, l’esforç en la presentació d’aquestes iniciatives.

Certament, hi ha tota una sèrie de qüestions que o bé ja
s’havien recollit a ponència, com poden ser algunes de les
qüestions relatives a Formentera i que consideram que són molt
importants, ja s’havien aprovat en proposicions no de llei a
aquesta cambra, però quan parlam de servei de diàlisi, quan
parlam de la incorporació d’un especialista en nefrologia, quan
parlam de la incorporació d’una infermera gestora de casos,
evidentment són qüestions molt importants i que s’han de tenir
en compte perquè no hi pot haver -jo agafaria les paraules de la
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Sra. Pons- ciutadans de primera, de segona, de tercera a les
nostres illes.

En relació amb l’Atenció Primària és evident que s’ha de
reforçar, al llarg d’aquesta pandèmia hem vist la gran
importància que han tengut aquests professionals i aquests
serveis a les nostres illes i arreu de tot l’Estat i s’han de
reforçar. Per la nostra part consideram molt important tota la
primària, però especialment el nou PAC que es projectaria a
Artà i evidentment hi ha una mancança gravíssima a la ciutat de
Palma, que és la situació que pateix any rere any el centre de
salut de Pere Garau. Evidentment s’han de fer aquestes
reparacions perquè és de justícia, fa molts d’anys que s’esperen
i és imprescindible perquè ni professionals ni ciutadania reben
a dia d’avui l’atenció que els pertoca. 

Evidentment, també hi ha una altra esmena que té a veure
amb la visibilitat de les malalties minoritàries, que és cert que
afecten a poques persones, a poques famílies, però normalment
tenen un grandíssim impacte sobre les persones que ho pateixen
i aquelles que n’han de tenir cura. I també sobre l’EPOC, la
malaltia pulmonar crònica. Nosaltres consideram important
aquesta iniciativa i li donarem suport amb les esmenes que es
presentaran per part de..., que s’han elaborat juntament amb
conselleria. 

En relació amb una de les qüestions que han presentat des
del Grup Parlamentari Popular, avui de matí ja hem parlat
també sobre les discapacitats, la diversitat funcional, i
evidentment aquests canviadors fixes que reclamen les famílies
són imprescindibles, són imprescindibles perquè, si no, no es
pot tenir un accés adequat als serveis dels centres sanitaris. És
una qüestió que es reclama des de fa anys i pensam que ha
arribat, evidentment, l’hora que se’ls pugui donar aquest servei
adequat a les seves necessitats. 

Vull remarcar també la nostra satisfacció perquè des de la
Conselleria de Salut es va aporta també una quantitat de
doblers per fer aquest projecte pilot a la Conselleria
d’Habitatge en relació amb les caigudes de la gent gran al
domicili, concretament al bany, que és una problemàtica que
genera problemes de salut importants, traumatismes i de
vegades discapacitats sobrevingudes quan no, per desgràcia, la
mort d’aquesta gent gran. També volíem remarcar aquesta
qüestió.

Just per acabar, la ultradreta ha dit que als professionals
sanitaris se’ls ha de donar suport; què bo seria que els donassin
suport baixant-se d’aquest negacionisme que mantenen de
manera constant i continuada i s’afegissin a les reclamacions
que fan aquests professionals des del punt de vista de la
innovació i la investigació científica, i realment els donassin
suport de veritat creient i donant suport a la feina que fan en el
dia a dia, que és extraordinària a la nostra comunitat autònoma. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara el torn de paraula...,
correspondria al Sr. Ensenyat, del Grup MÉS per Mallorca. No
sé si està per aquí darrera.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Així, doncs, passarem el torn al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment
tendrem una oportunitat de debatre aquest pressupost en el Ple
de la propera setmana. Si més no voldria fer un seguit de
consideracions inicials en relació amb el pressupost de la
Conselleria de Salut i Consum en relació amb la secció 18 que
a aquesta comissió ens ocupa.

En primer lloc, per al 2021 els comptes de la Conselleria de
Salut i Consum superen els 1.900 milions d’euros. En segon
lloc, que respecte de l’any passat aquest pressupost
s’incrementa en més de 206 milions d’euros, prop d’un 12%. I
en tercer lloc, en relació amb l’any 2015, aquest pressupost
s’eleva a més de 617 milions d’euros, pràcticament un 50%.

En aquest sentit es desprèn que des de l’inici de l’anterior
legislatura el pressupost de la Conselleria de Salut i Consum
s’ha anat incrementant de manera progressiva, fruit de l’aposta
i el compromís que han mostrat els diferents governs presidits
per la Sra. Francina Armengol per aquest departament.

Si més no, i ho deia molt correctament el Sr. Gómez, els
pressuposts per a l’any 2021 responen a una realitat totalment
diferent i excepcional, marcada evidentment per la pandèmia
generada per la COVID-19. En aquest sentit basta fer una
ullada a les diferents memòries que donen forma als
pressuposts d’aquesta secció per comprovar que les prioritats
de la Conselleria de Salut i Consum se centren en la gestió
sanitària de la COVID-19. Per això em sembla important
destacar, entre d’altres, la creació i dotació de l’Agència de
Salut Pública de les Illes Balears, a la qual a l’articulat ja hem
aprovat qualque esmena dels grups de l’oposició; assegurar els
mitjans adients en matèria de recursos humans en relació amb
el material sanitari de protecció i respecte de l’estructura i
l’organització preventiva i assistencial del Servei de Salut
davant la situació actual de pandèmia; i continuar avançant en
la prevenció, el seguiment epidemiològic, el control de la
incidència, i el seguiment dels avenços científics per trobar la
vacuna i permetre el control definitiu de la COVID-19.

I tot això, com he dit qualque vegada, sense que els arbres
no ens impedeixin veure el bosc, és a dir, sense deixar
d’atendre tots aquells serveis que s’han vist condicionats per
l’impacte de la pandèmia, com per exemple recuperant
l’activitat assistencial ordinària tant a Atenció Primària com
hospitalària; continuant amb el desenvolupament del Pla
d’atenció a la cronicitat amb esment especial a les persones
vulnerables de les residències; posant en marxa el programa
d’atenció als infants amb malalties cròniques complexes;
continuant amb el desenvolupament del Pla de salut mental i
prevenció del suïcidi; continuant amb el desenvolupant
tecnològic dels diferents centres de la nostra comunitat
autònoma; desenvolupant el Pla d’infraestructures; continuant
amb el desenvolupament de les oposicions i establint noves
formes que permetin assolir una estabilitat laboral a gran part
de la plantilla del Servei de Salut; i millorant la capacitat de
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resolució de les llistes d’espera tenint en compte l’evolució de
la pandèmia de la COVID-19.

Feta aquesta introducció inicial, Sra. Presidenta i diputats
i diputades, comentaré alguna de les esmenes presentades pels
diferents grups parlamentaris.

En aquest sentit, en primer lloc, sobten les esmenes a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular que presenta a la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i a la
Fundació Institut d’Investigació sanitària de les Illes Balears,
l’IDISBA, que justifiquen perquè no responen a les necessitats
reals de la nostra comunitat autònoma. Si més no després no
presenten cap esmena numèrica per modificar les partides que
composen aquestes seccions -això és un fet, una realitat-, i
d’aquesta manera plantejar quina és la seva alternativa perquè
aquestes dues seccions sí s’ajustin al que vostès considerin que
són les necessitats reals de la nostra comunitat autònoma. En fi,
res de nou.

En segon lloc també plantegen al voltant de disset esmenes
per un import proper als 25 milions d’euros, per a la
construcció, ampliació o reforma de diferents centres de salut.
En aquest sentit tot aquest conjunt d’esmenes afecten a la
mateixa partida, que es correspon amb la transferència que fa
la Conselleria de Salut al Servei de Salut. A més, segons el
nostre parer, tot aquest conjunt d’esmenes, acceptar tot aquest
conjunt d’esmenes suposaria posar potes enlaire la planificació
que realitza el mateix Servei de Salut amb criteris tècnics en
relació amb aquest tipus d’infraestructures. En aquest sentit el
Servei de Salut té previst tot un seguit d’actuacions: enllestir la
redacció del projecte arquitectònic de l’Hospital de Son Dureta
i iniciar-ne les obres; posar en marxa els serveis generals de
l’antic edifici de Can Misses; iniciar les obres de l’Hospital de
Manacor, la fase final; iniciar les obres de l’Hospital de
Felanitx; iniciar les obres de l’Hospital Verge del Toro; iniciar
les obres del centre de salut Bons Aires i del SUAP al recinte
de l’Hospital Psiquiàtric; iniciar les obres d’ampliació del
centre de salut de Pere Garau; continuar les obres de l’Hospital
General; millorar les condicions de (...) i accessibilitat als
centres d’Atenció Primària; continuar implantant tecnologia
sanitària a l’Atenció Primària; mantenir el nivell tecnològic a
tots els hospitals de les Illes Balears; acabar les obres de
l’edifici Alfàbia, d’estada llarga, de l’Hospital Psiquiàtric;
continuar les obres del pla director de l’Hospital comarcal
d’Inca; enllestir la redacció del projecte arquitectònic
d’urbanització de l’Hospital Psiquiàtric i iniciar les obres; i
iniciar les obres dels centres de salut de Nuredduna, Artà,
Pollença, Trencadors a S’Arenal de Llucmajor, i de les unitats
bàsiques de salut de Consell, Montuïri, Sant Joan, Santa
Margalida i Son Ferriol. Alguns d’aquests projectes, finançats
a través dels fons europeus.

D’altra banda, si no m’he descomptat, el Grup Parlamentari
Popular presenta una desena d’esmenes relatives a la COVID-
19, a la situació actual de pandèmia, de les quals en voldria
comentar tres molt ràpidament. 

En relació amb la gratuïtat de mascaretes, presenten una
esmena de 2 milions d’euros per complir aquesta qüestió, de la
qual fan bandera, i per tant agrairia que em diguin per a quin
tipus de mascaretes volen aquesta gratuïtat i a quina població

volen arribar, perquè per aquesta quantia crec que l’alegria de
les mascaretes gratuïtes duraria ben poc; tanta sort que quan
vam debatre la seva PNL els grups que donen suport al Govern
van presentar una esmena per rebaixar l’IVA de les mascaretes
quirúrgiques del 21 al 4% i avui aquest fet ja és una realitat.

També fan una esmena relativa a la paga extraordinària
COVID per als sanitaris -també en fan bandera-, també per un
import de 2 milions. Per tant també ens haurien de dir a quants
professionals sanitaris volen arribar amb aquesta quantia, o de
quina quantia volen que sigui aquest reconeixement. Crec que
amb la seva iniciativa han generat una expectativa que quan
hem vist la dotació econòmica a què es refereixen a l’hora de
la veritat pareix molt poc seriosa, sincerament.

I finalment la qüestió a la qual també la Sra. Marí
contínuament es refereix: tests, tests, tests i tests. És un mantra
que van repetint, i al qual, si no m’equivoc, destinen 1 milió
d’euros, 1 milió d’euros per fer tests massiu. Si més o manco
calculam que el preu d’una PCR és de 100 euros de mitjana,
aquest milió d’euros que vostès proposen arribarien per fer
unes 10.000 PCR. Si això per a vostès són (...) proposen també,
som davant un nou engany en relació amb aquestes propostes
de les quals vostès han fet bandera.

En relació amb altres esmenes del Partit Popular, demanen
la substitució del TAC a l’Hospital Mateu Orfila i un segon
TAC; aquest TAC ja ha estat substituït i n’existeix un segon. 

Després presenten un conjunt d’esmenes relatives al servei
d’ambulància 24 hores que s’han debatut a la Comissió de Salut
a través de diferents PNL, i el posicionament dels grups
parlamentaris ha quedat prou clar. Igualment amb la nova
residència per a pacients i familiars desplaçats a Mallorca per
rebre tractament a Mallorca, també és un tema que hem debatut
a la Comissió de Salut. El tema de les ambulàncies pediàtriques
és un tema que ja existeix; igualment les unitats de dolor. 

I és vera que feia referència la Sra. Tania Marí a una
esmena que es va aprovar per unanimitat l’any passat i a la qual
tornaríem fer una transacció per un import de 30.000 euros.
Assumim que no s’ha portat a terme al llarg d’aquest any, com
cau pel seu propi pes que la realitat sanitària ha revertit les
prioritats que tenia aquesta conselleria a l’inici d’any. Per tant
a l’esmena 17184 plantejaríem una transacció per un import de
30.000 euros, en lloc dels 50.000 que proposa.

Altrament, en relació amb el Grup Parlamentari de
Ciutadans, també li plantejaríem una transacció a l’esmena
16722 per un import de 30.000 euros, en lloc dels 38.041 euros
inicials.

En relació amb el Grup Parlamentari El Pi també
plantejaríem un seguit de transaccions. En aquest sentit seria a
l’esmena relativa a la construcció d’un nou PAC a Artà;
plantegen una esmena per 1 milió d’euros, i des dels grups que
donam suport al Govern els proposaria una transacció per
200.000 euros. Igualment a l’esmena 16509, relativa a les
reparacions al centre de salut de Pere Garau a Palma, vam tenir
l’oportunitat de debatre aquesta qüestió a la Comissió de Salut,
i ara veim que es van fent passes després que el Govern i
l’Ajuntament de Palma anunciassin que ja tenien un espai per
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poder edificar aquest nou centre de salut; l’esmena és de
300.000 euros i la transaccionaríem per un import de 150.000
euros. L’esmena 16531 d’El Pi l’acceptaríem íntegrament, de
la mateixa manera que la resta d’esmenes o les tres esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.

Evidentment a les esmenes de VOX no hi donarem suport.

I finalment em voldria centrar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

... -sí, acab, Sra. Presidenta, immediatament- en les esmenes
que han presentat diferents grups referents a la PNL que
recentment vam aprovar a la Comissió de Salut, relativa a la
diàlisi a l’illa de Formentera, en aquest sentit, com bé ha dit la
companya d’Unides Podem, a la ponència ja es van aprovar un
seguit d’esmenes en aquest sentit, per donar compliment a
aquella PNL i si no es retiren en aquesta comissió, o en el ple
de la propera setmana, hauríem de votar en contra, atès que ja
hi ha un seguit d’esmenes aprovades en ponència, relatives al
compliment de la PNL a la que em referia.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. A veure que m’aclareixi, en principi
només n’ha transaccionada una del Partit Popular, que és la
17184?

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Efectivament, Sra. Presidenta, fem una transacció a
l’esmena 17184 del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ens l’ha passada per escrit...

EL SR. DALMAU I DE MATA:

La tenc aquí, no hi ha cap problema, la faig arribar ara
mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens ha de passar totes les transaccions, per favor. Després
ha fet una transacció a...

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sra. Presidenta, li puc dur ara mateix el full i ja ho té.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ho tindrem tot. D’acord, perfecte, moltes gràcies.

Passem doncs als torns de rèplica. En primer lloc, té la
paraula la representant del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Tania Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En resposta als grups
parlamentaris i als diputats que han criticat les esmenes del
Partit Popular, ho he dit a la meva primera intervenció, són
esmenes presentades perquè creiem que van destinades a
millorar els serveis sanitaris de les Illes Balears, 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, són demandes que ens vénen demanades per
persones afectades, per exemple la dels programes de
prevenció de càncer. Però les infraestructures vénen demanades
pels municipis o per les diferents illes, perquè fan falta i són
necessàries.

A les Illes Balears tenim un problema a la gestió dels
serveis sanitaris i és que amb els recursos que hi hem destinat
aquesta darrera legislatura, no hem millorat el servei que reben
els pacients, i aquest és el gran problema que tenim en el nostre
sistema. D’acord que s’ha viscut un any atípic, que patim una
pandèmia sense precedents, però molts dels problemes que
tenim a dia d’avui vénen d’enrera, i vénen a conseqüència
d’una gestió sanitària erràtica en els darrers anys: el dèficit de
personal sanitari, les llistes d’espera o la saturació a Atenció
Primària, així com les deficients infraestructures ja hi eren
abans del març. Cada any han presumit de tenir el pressupost
sanitari més elevat de la història i això no s’ha vist reflectit en
els serveis o a les prestacions. Aquesta és la realitat, els agradi
o no, la realitat a dia d’avui és que tenim una sanitat
col·lapsada a tots els nivells, els professionals no poden més i
els ciutadans tampoc no mereixen aquesta desatenció.

Un tema que ens preocupa i molt és, com he dit abans, el
tema de la prevenció. Ens va sorprendre quan a la
compareixença, la consellera va dir que destinava 188.000
euros als programes de prevenció de càncer, un 20% menys que
el 2020. Consideram fonamental apostar per la prevenció, tenen
200 milions d’euros més a la Conselleria de Salut i no es pot
permetre aquest retall en programes vitals. No poden tractar els
malalts de càncer com a malalts de segona. El càncer i les
malalties cardiovasculars han provocat més morts que la
COVID a Balears fins el mes de maig. 

El Partit Socialista fa setmanes que critica les esmenes del
Partit Popular, perquè diuen que sembla que estan fetes per
satisfer les demandes locals, que una planificació de serveis en
resposta a les prioritats assistencials. Sí, evidentment traslladam
al Parlament les demandes locals de molts dels municipis
d’aquestes illes i sí que volem que es planifiqui, per això fa
anys que també demanam mesures de fidelització, de
contractació d’especialistes, més inversió en prevenció.

Però també esmenes actuals, no comparteixen la necessitat
que les mascaretes siguin gratuïtes? Consensuïn, transaccionin.
No comparteixen que els sanitaris s’han guanyat una paga
extraordinària? Consensuïn. No comparteixen que s’ha de dotar
amb més recursos la prevenció de malalties com el càncer? No
comparteixen la necessitat de realitzar tests massius? No
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comparteixen que s’ha de dotar de més mitjans l’Atenció
Primària i hospitalària? No ho comparteixen i és la realitat que
reclamen molts dels ciutadans i professionals.

Evidentment les motivacions que donen per votar en contra
de les esmenes del Grup Popular, són excuses sense fonament.
Si no els sembla correcta l’alta o la baixa d’algunes esmenes,
no hi ha cap problema, com he dit, estam oberts a transaccionar
i consensuar qualsevol esmena. Si la quantia de les mascaretes,
la paga extraordinària o els tests massius no la consideren
correcta, transaccionem, consensuïn, dialoguin, treballem per
millorar el sistema sanitari.

Finalment acceptam la transacció de l’esmena 17184, sobre
els canviadors fixos per a discapacitats.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passem ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Concretament contestaré dues
referències que s’han fet, un tema a la proposta del Grup
Parlamentari PSIB-PSOE, el Grup Parlamentari Socialista, en
el tema de retirar esmenes, perquè s’havien dut a la ponència,
o s’havien aprovat en ponència actuacions envers Formentera
en dues qüestions, en tema de TAC i tema de diàlisi. Hi ha
hagut dos grups parlamentaris aquí em sembla, no sé si el Partit
Popular ho du, en aquesta línia. 

Nosaltres, com que no sabem quin pressupost considera la
conselleria, no la diputada per Formentera, sinó la conselleria,
que ha de ser necessari per garantir l’objectiu que nosaltres
hem reflectit a les dues esmenes, no la retirarem, vostès votin
en contra si ho consideren. Però si la consellera ve i ens diu, de
les preguntes que li hem fet per escrit fins i tot, que el
pressupost necessari per a la continuïtat i no la suspensió
d’aquests dos programes que hem especificat aquí, d’aquests
dos serveis, és tal quantia i ens correspon amb les esmenes
proposades per Gent per Formentera, nosaltres evidentment la
retiram, és una qüestió de responsabilitat i haguéssim presentat
una proposta diferent, però a hores d’ara no tenim aquesta
afirmació. Per tant, nosaltres no la retirarem. 

És més, si encara es pot millorar, sobretot en personal,
perquè hi pot haver una baixa, perquè tal vegada suposa el
desplaçament de qualque facultatiu en aquest sentit, aquests
doblers, aquesta partida suposaria tal volta la millora del servei.
Per tant, nosaltres mantendrem aquestes dues esmenes.

Arribarem a dir Formentera existe, perquè el debat que es
va dur aquí en tema de comissió i en tema dels pressuposts és...,
vostès mirin el què ha proposat l’oposició, dos serveis concrets
denunciant als mitjans de comunicació per ciutadans i
ciutadanes de Formentera en qüestió d’una mancança, una
mancança concreta i és una manca d’igualtat d’oportunitats a
la resta de centres hospitalaris de la resta de les tres illes. Per
tant, la mantendrem i a més la defensarem de bell nou.

Per una altra banda, Sr. Dalmau, vostè ha proposat una
transacció a l’esmena 16772. No vull ser caparrut, ja ens va bé
30.000 euros per a una partida de 38.000 en aquesta esmena,
pel tema de visualitzar i sensibilitzar les malalties minoritàries
i l’EPOC. És una proposició no de llei aprovada, va quedar un
punt que esper que hi donin suport quan arribi, però aquest
concretament es va aprovar per comissió, visualitzar i
sensibilitzar. Però nosaltres hem presentat dues esmenes en
aquesta línia, la 16773, no sé si vostè no s’hi ha fitxat, i tal
vegada ens dóna suport a aquesta també, però passaríem, sinó
de 48.041 euros a 30.000, no de 38.000 a 30.000. Jo crec que
els 10.000 de l’altra esmena són necessaris, entre altres coses
perquè no són campanyes barates les de sensibilització i
visualització, vostè ho sap i entre altres coses, crec que són
necessàries a diferents mitjans i tot l’any.

Quant a les esmenes de la resta de grups presentades,
nosaltres durem a ple, en principi amb abstenció, les que sí per
coherència donarem suport, ara a les proposades envers el tema
de Formentera, seria absurd que la dugués jo a ple, quan deman
el suport de les del meu grup parlamentari, les de Formentera
presentades per la resta de grups, concretament crec que ha
esmentat unes esmenes de Proposta per les Illes, nosaltres sí
explícitament hi donarem suport, perquè és un fet reivindicatiu
el fet que hi votem a favor en aquesta comissió.

He entès que no donaran suport a la resta. Nosaltres
insistim, entenem que el reforç a Atenció Primària és
insuficient, és insuficient sempre i el que proposam aquí són
esmenes d’afectació i esmenes d’addició molt concretes a
Atenció Primària a les quatre illes, perquè és insuficient. I la
mateixa consellera ho ha donat a entendre, que no és suficient,
entre d’altres coses pel finançament del Govern central a
l’exercici pressupostari d’enguany, per tant, el que fem és:
facem un esforç, com ha hagut de fer la Conselleria d’Afers
Socials en el tema de la RESOGA, que ha hagut de posar més
partida pressupostària i fer una modificació d’un decret, que li
suposarà avançar ajudes. Nosaltres el que fem és, bé, fins que
no tenguem aquest finançament donem suport a una cosa que
demanen tots els professionals, les associacions professionals
i els col·legis, que és que ens donin més recursos ara que els
necessitam, sobretot que ve un hivern dur. Per tant, entenc que
vostès no els donaran almanco suport.

Sobre la UPRA no han dit res, ja ho veurem, tornarem dur
una proposició no de llei, perquè s’ha hagut de posar dia 9
d’octubre, ja està suspès des del mes de març...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab ja, presidenta-, del mes de marc. I l’esmena, si vostès
consideren que és massa pressupost, digui’ns el pressupost
necessari. Però el que no se’ns ha contestat amb aquesta
esmena és si es continuarà el servei; és a dir, si no se suspendrà
aquest servei que nosaltres entenem que és prioritari, i si ho
hem de fer mitjançant proposició no de llei ho tornarem
presentar mitjançant proposició no de llei, però fixi’ns que és
un servei que té unes conseqüències fortes per a les famílies el
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fet de suspendre la continuïtat d’aquest servei específic
d’hospitalització d’UPRA.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passem ara el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Para la Sra. Diputada de Podemos,
empiezo a entender su obsesión con la secretaría esta de
memoria, porque es que la suya es francamente mala, nos han
llamado ustedes “negacionistas”. A ver, vamos a hacer un
poquito de memoria, no importa ir muy atrás, al principio de
este desastre de la pandemia, ¿qué nos dijeron ustedes cuándo
veníamos aquí a los plenos o a la diputaciones permanentes con
una mascarilla puesta? Que alarmábamos, que era innecesaria,
¡eh!

¿Qué nos dijeron ustedes cuándo exigimos cerrar puertos y
aeropuertos al principio de la pandemia? ¿Qué nos dijeron
ustedes cuándo dijimos que iniciar la temporada turística sin
exigir tests a los turistas que venían era una temeridad?
Negacionistas son ustedes, porque nosotros tenemos muchos
defectos, seguro, y el diputado que le habla más todavía, pero
entre ellos no está el no ser claros y directos, y si negamos la
existencia del virus yo vendría aquí y diría: el virus de Wuhan
no existe. O sea que nosotros no negamos ni el virus, ni la
necesidad de tomar medidas sanitarias, ni medidas preventivas,
todo lo contrario, nosotros las exigimos desde el primer
momento.

Entonces, yo lo único que le pediría es: si nos quiere usted
atacar, nos puede atacar con infinidad de argumentos, pero el
del negacionismo con respecto al virus, por favor, se lo ahorre
usted.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn a la
representant, a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vull
agrair als diputats que formen part que sustenten el Govern de
les Illes Balears aquestes esmenes que ens han acceptat i vull
dir-los que nosaltres acceptam aquestes transaccions pel que fa
a les reparacions al Centre de Salut de Pere Garau a Palma, la
construcció d’un nou PAC a Artà i també la redacció de
projecte bàsic i d’execució del segon PAC de Manacor, els ho
agraïm i encara, si volen, poden sumar més de cara al Ple, a la
setmana plenària que ens espera la setmana que ve.

Vull dir també que nosaltres no retirarem tampoc el tema de
Formentera, entenem que ja es va aprovar en ponència, però
nosaltres creiem que l’hem de mantenir i que si es pot sumar
més pressupost se sumi i no passa res, de moment no ho
retiram, si de cas ja veurem quan arribem al Ple si les retiram
les tres.

Vull dir que també votarem a favor de les dues que van en
aquest sentit al Grup Parlamentari Ciutadans. I també pel que
fa a la UPRA, aquesta Unitat per a la recuperació alcohòlica
que tan bon servei ha donat i que tanta ajuda ha donat a les
persones que es decideixen a dir: som un malalt i passen
aquests primers dies, aquests primers mesos allà on se’ls tracta
de forma física i també psicològica una patologia i una malaltia
com és l’alcoholisme. Per tant, encara que sigui per al
manteniment i per a la visibilització de la necessitat d’aquesta
UPRA, la unitat per a la recuperació alcohòlica, nosaltres direm
que sí.

Pel que fa a les esmenes a la totalitat que presenten el Partit
Popular i VOX, vull dir que ens abstendrem a totes excepte a
dues, a la 17231, del Partit Popular, que fa referència a la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, hi
votarem que no; i pel que fa a VOX, a la 16624, relativa a la
Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, hi
votarem que no, lògicament.

Res més, pel que fa a la resta d’esmenes, avui farem una
votació, farem, de totes maneres, una repassada general a totes
les que s’han presentat en el dia d’avui, hi podria haver
variacions de cara al Ple, però aquesta seria la nostra primera
intenció.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam el torn de paraula ara al
Grup Parlamentari Mixt, a la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Passam ara al torn de contrarèplica, en
primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vull comentar que, així com ens ha
passat a altres comissions, encara queden uns dies d’aquí al Ple,
que hi ha temps i marge, crec, per poder negociar altres
qüestions i, com a mínim, intentar-ho, la nostra responsabilitat
com a diputats i diputades és esgotar totes les possibilitats que
hi pugui haver, perquè al final es tracta de millorar el
pressupost d’aquesta comunitat autònoma i donar el millor
servei que puguem a la ciutadania, amb els recursos dels quals
disposam.
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Em sap greu, però, Sra. Marí, no crec que es pugui dir que
l’augment del pressupost d’aquesta comunitat autònoma en
termes sanitaris no hagi servir per a res, veníem de molt enrera,
però es que no es pot dir que no hagi servit per a res. Què
queden coses per fer? Evidentment. Què s’ha de millorar
l’Atenció Primària i reforçar-la? Què s’han de disminuir les
llistes d’espera? Què tenim una de les ràtios menors de llits
hospitalaris d’Espanya? Evidentment, és clar que sí, però,
insistesc, venim de molt enrera; el que no fem aquí és fer
hospitals sense murs que semblen hangars per a avions, no?,
com el Tendal, i jo crec que ens ho hem de fer mirar. Hi ha
acusacions que no pertoquen.

Hi ha crítiques i anàlisis que són sempre benvingudes a
l’hora de millorar uns pressuposts, però no es pot dir que els
doblers no millorin la nostra sanitat, sempre reconeixent que
queda camí per fer.

I Sr. Rodríguez, mi memoria no es lo que era, pero yo me
acuerdo mucho de sus declaraciones de personas de su partido
y de las fotos que aparecen de las manifestaciones
antimascarillas, lo tengo más que claro.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Passem el torn de paraula ara al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, al Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta i molt breument. En primer
lloc, vull demanar disculpes perquè abans, quan era el moment
d’intervenir, justament he hagut de sortir de la sala,
precisament per atendre el metge de capçalera, mira per on, ja
que parlàvem del pressupost salut i d’anar al metge, res
d’importància, era un tema purament de rigor, però justament
i amb dues hores de retard m’ha cridat en el moment que em
tocava intervenir, per tant, em sap greu. Els deman disculpes.

Amb referència a tota una sèrie de qüestions que s’han dit,
és a dir, és ver que ara parlam de pressuposts, parlam de
números, però, evidentment, darrera els números hi ha
objectius, hi ha estratègies, hi ha actuacions i, per suposat,
també hi ha compliments de propostes de resolució que s’han
tractat i s’han aprovat o no dins les diferents comissions de
salut que hem tengut temps, diríem, de poder tractar. Per tant,
aquelles que hi són, aquelles que ja estaven contemplades
fantàstic, aquestes ja hi són, i evidentment, les que s’han
aprovades i no hi són s’hi han de contemplar, perquè, entre
d’altres coses, els Parlament les ha aprovades i, per tant, el
Parlament és sobirà i, per tant, s’han de dur a terme.

I crec que en aquest sentit és important fer-ne un repàs i
especialment també perquè anem veient la progressió que hi ha
hagut respecte d’altres anys. Abans, la Sra. Tania Marí deia que
fa cinc anys que presenten el mateix i ho fan perquè no es fa, i
per això insisteixen i són redundants, i no ha afegit una cosa, jo
l’afegiré, i perquè s’ha inventat una cosa que es diu cortar y
pegar, que va molt bé, de dir: l’any passat què presentàrem?

Això, idò enguany presentam el mateix, aquí on posava un 1
posam un 2, i aquí on posa un 5 poses un 4, i fan un refregit
que després..., supòs que hi deu haver un poc de tot, n’hi deu
haver de noves i n’hi deu haver de reiteratives, després passa el
que passa, que ha passat a altres comissions, que vostès
demanaven que es fes el projecte de reforma d’un edifici que,
de fet, no és que hi hagi el projecte de reforma fet, és que ja
està fins i tot l’edifici reformat. Per tant, es tracta de revisar, ja
que en el moment de pressupost parlam de doblers, però també
evidentment parlam d’estratègies i parlam d’objectius.

I tant de bo!, és a dir, les circumstàncies són les que són i
aquests pressuposts seran un esforç titànic que haurà fet la
comunitat autònoma, no el Govern, la comunitat autònoma,
perquè pegam al deute i això vol dir que ho pagaran els nostres
fills i els nostres nets i hem de ser molt conscients d’aquest
esforç que fem a dia d’avui davant una situació molt concreta.
Tant de bo, tenguéssim un sistema de finançament de les
comunitats autònomes que ens permetés que una part important
del que recaptam en aquestes illes, en lloc que se’n vagi a les
arques de l’Estat i es perdi, es pogués invertir en els ciutadans
d’aquestes Illes! Aleshores, segurament i tant de bo podríem
finançar o subvencionar les mascaretes que hem dur posades,
i no sabem fins a quin dia o fins a quin any, esperem que siguin
pocs.

O bé fins i tot això que vostès projecten, de donar una paga
extra als nostres metges i infermers, a qui no li agradaria això?
Això agradaria evidentment a tothom, però realment és possible
o no és possible això? Això al cap i a la fi és la pregunta.

I vist que el Sr. Rodríguez mirava la bancada i em sembla
que m’ha mirat a mi quan li deia allò de les mascaretes, que
varen ser els primers que les varen dur, però nosaltres no ens
espantàvem de les mascaretes, ens espantàvem dels festival de
complementos, saps!, que un dia venien disfressats de Guàrdia
Civil, l’altre dia de Policia Nacional, l’altre dia... i avui de què
ve!, i un dia ens ve amb una creu davant els morros, i dic: i això
què és, què és? I em diu: la cruz de Begoña o de Borgoña; i
dic: i això d’on surt? I em diu: dels carlins, i llavors ens diuen
a nosaltres dels morts de fa vuitanta anys, i vostès ens treuen els
carlins, del segle XIX! Li vaig dir: dele recuerdos a Alfonso
XIII!

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus i rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Tant de bo que tenim moments
d’aquests. Passem ara el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, vull agrair a la Sra.
Marí que hagi acceptat la transacció que li hem proposat a
l’esmena relativa als canviadors per a l’hospital, però també
afegir que crec que per la seva resposta, Sra. Marí, vostè, de
forma implícita, ha confirmat que les quanties a les seves
esmenes per finançar la gratuïtat de les mascaretes, finançar la
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paga extraordinària dels professionals sanitaris o finançar els
tests massius, són totalment insuficients i no es corresponen
amb aquest objectiu i ens demana que nosaltres transaccionem
o consensuem; és que nosaltres, durant les diferents comissions
de salut en què hem desenvolupat fins al dia d’avui, hem
presentat la nostra alternativa en aquesta sentit, en relació amb
la gratuïtat de les mascaretes, vam posar damunt la taula una
proposta que ara ja és una realitat, que és la reducció de l’IVA.

En relació amb la paga extraordinària, crec que la Sra.
Irantzu Fernández va fer una feina excel·lent amb una PNL que
ara mateix està registrada i que anava molt més enllà d’aquesta
qüestió i que millorava la situació laboral i salarial dels
diferents professionals sanitaris, i vostè mateixa s’ha desdit en
la seva afirmació en relació amb Sa Pobla, en relació als tests
massius, no són tests, tests i tests, com vostè diu, són tests quan
cal, allà on cal i a la població que cal. I això és el que es fa a
diferents territoris i s’ha fet a un moment donat a Sa Pobla, com
es podrà fer a d’altres municipis i aquest és el criteri que
nosaltres defensam i és el que segueix el Govern.

En relació al bloc d’esmenes de Formentera, ja quasi és
com a un pack, com a una qüestió per ella mateixa, crec que
durant el Ple tendrem opció d’entrar més en debat en aquesta
qüestió en la intervenció amb la consellera, supòs que també
ens podrà acompanyar la diputada de Gent per Formentera, la
Sra. Sílvia Tur. Jo l’únic que volia plantejar és que les esmenes
que es van aprovant no conflueixen, sinó que sumen, i si anam
aprovant esmenes en aquest sentit, incrementarem aquestes
partides que entenc que una de les que ja es varen aprovar en
ponència són les quanties que inicialment es preveuen
necessàries per garantir aquests serveis.

Altrament, també garantir al Gómez que hagi acceptat la
transacció relativa a l’esmena 16772.

I no m’oblido, ni m’ha passat per alt ni he obviat la següent
esmena, l’esmena que seguia aquesta i esper que durant el Ple,
la setmana que ve, en puguem seguir parlant.

I finalment, Sra. Presidenta, també perquè ho tenguin en
compte, perquè a la meva primera intervenció no ho he
expressat, a més de demanar la votació separada per a aquelles
esmenes que hem demanat transacció i que crec que tots els
grups han acceptat, també demanaria la votació per separat en
aquelles esmenes que acceptam íntegrament i per a les quals no
hem demanat transacció, que són la 16531 d’El Pi i la 16846,
48 i 47 del Grup Mixt, MÉS per Menorca. Per tant,
demanaríem la votació per separat d’aquestes esmenes i també
de les esmenes que hem transaccionat i els diferents grups
parlamentaris han acceptat, i amb això acab la meva intervenció
avui.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Passarem ara a la votació de les
esmenes de la secció 18, el Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes ha passat les votacions per separat que volia, també
el Grup Ciudadanos, i jo crec que més o menys intentarem
aclarir-nos i fer-ho com correspon.

Llavors, en primer lloc, passarem a votar..., la votació serà
electrònica per a la gent que no hi hagi estat, per això preguem
que estigui tothom prou atent perquè no es repetiran les
votacions.

Votem en primer lloc l’esmena del Grup Parlamentari
Popular 17184, transaccionada, i que ha estat acceptada.
Passem a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar tota una sèrie d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular seguides, que anomeno a continuació:
esmenes 16958, 17021, 17022, 17023, 17024, 17025, 17026,
17027, 17028, 17030, 17031, 17032, 17033, 17035, 17036,
17037, 17038, 17041, 17046, 17047, 17048, 17049, 17050,
17052, 17053, 17054, 17055, 17057, 17059, 17063, 17066,
17067, 17068, 17069 i 17070. Passem a votar totes aquestes
esmenes. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena del Partit Popular 17231.
Passem a votar. Votam.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Perdó, Sra. Presidenta, no he entès quina esmena votàvem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem-hi. Passem a votar l’esmena 17231. Passem a votar.
Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a una altra sèrie d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes número 17228, 17229, 17230,
17232, 17019, 17020, 17029, 17034, 17039, 17040, 17042,
17043, 17044, 17045, 17051, 17056, 17058, 17060, 17061,
17062, 17064, 17065, 17071, 17072, 17073 i 17085. Passem
a votar tot aquest bloc d’esmenes, passem a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, en primer lloc votarem l’esmena, amb la
transacció que ha estat acceptada, que és la 16772. Passem a
votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos següents: 16773, 16825, 16770, 16768 i 16826.
Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA

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

LA SRA. PRESIDENTA:

(Se sent renou de fons)

És el vent, no es preocupin..., començen les ratxes...

(Rialles)

No ha estat...

Passem a votar una altra tanda d’esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, esmenes RGE núm. 16759, 16763,
16764 i 16765, continuem, 16766, 16767 i 16771. Passem a
votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar en dos blocs les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Primer bloc, esmenes RGE
núm. 16624, 16663, 16706 i 16707. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem al segon bloc, esmenes RGE núm. 16596, 16638,
16616 i 16625. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes. En primer lloc votarem les dues esmenes
transaccionades i que han estat acceptades...

(Remor de veus)

Són dues amb transacció, crec, eh? Si no m’equivoc...
Passem a votar en primer lloc l’esmena 16500 que està
transaccionada i acceptada. Votem... No s’ha posat, un minut...,
ara. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena, també transaccionada i acceptada,
16509. Votem.

(Remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 16482. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara l’esmena 16531. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar un bloc d’esmenes d’El Pi, esmenes
RGE núm. 16480, 16481, 16501, 16502 i 16503. Passem a
votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Les votem
conjuntament, les tres, o...? Estam d’acord que votem les tres
conjuntament? Passem a votar, idò, el bloc de les esmenes,
esmenes RGE núm. 16846, 16847 i 16848. Passem a votar.
Votem.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera en dos blocs. En primer lloc, votarem
l’esmena 16876. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem, per últim, a votar les dues esmenes de Gent per
Formentera, esmenes RGE núm. 16877 i 16878. Passem a
votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Cap vot a favor, 7 vots en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada la votació de la secció 18 del pressupost, vull
agrair a tots els grups i a tots els diputats i diputades que han fet
més fàcil aquesta comissió durant tota la jornada, així mateix
a tot el personal del Parlament...

(Remor de veus)

... Ja ho sé!...

(Rialles)

... a tot el personal del Parlament, als treballadors de la casa per
la seva feina; que em perdonin els petits errors que he comès,
una és humana, i demà seguim a les 9 del matí amb la secció
19, Transició Energètica i Sectors Productius.
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