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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a seure i, així, abans començem, abans acabem. 

Señoras y señores diputados, vamos a empezar la sección
17, Conselleria d’Afers Socials i Esports, però, abans de
començar, el primer que deman és si hi ha substitucions.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

 Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Antoni Costa.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Fuster substitueix Sebastià
Sagreras.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, Juanma Gómez substitueix Marc Pérez-Ribas.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, presidenta, Lina Pons substitueix Josep Melià.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia Martín.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substueix Josep Castells.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sra. Presidenta, Beatriu Gamundí substitueix Pilar
Costa.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, presidenta, Joan Mascaró substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, moltes gràcies a tots. Començam, agrupació de la
secció 17, Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb les
seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, C14, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials IB, esmena 13482.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 17, Conselleria d'Afers
Socials i Esports, al programa 313B, atenció a la discapacitat
esmenes 13644, 13655 i 13645; al programa 313C, mesures
judicials i prevenció del delicte, esmenes 13646, 13647 i
13648; al programa 313D, atenció a la dependència, esmenes
13649, 13650 i 13651; al programa 313E, serveis socials,
esmena 13653; al programa 313G, família i unitats de
convivència, esmenes 13652, 13654 i 13665; al programa 313I,
planificació, ordenació i formació socials, esmenes 13656 i
13657; al programa 461A, promoció i foment de l’Esports,
esmenes 13733, 13735, 13730, 13731, 13732 i 13734; E17,
Institut Balear de la Joventut, esmena 13757; F01, Fundació
per a l’Esports Balear, esmena 13812; C14, Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials IB, esmenes 13547,
13742, 13743, 13744, 13749, 13758, 13761, 13768, 13776 i
13784.

Grup Parlamentari Unidas Podemos, secció 17, Conselleria
d'Afers Socials i Esports, al programa 313E, serveis socials,
esmena 13933.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 17, Conselleria
d'Afers Socials i Esports, al programa 232A, cooperació
internacional, esmenes 13323, 13321, 13320 i 13322; al
programa 313C, mesures judicials i prevenció del delicte,
esmena 13319; al programa 313D, atenció a la dependència,
esmena 13324; al programa 313F, protecció i defensa dels drets
dels menors, esmena 13326; al programa 323A, protecció i
foment de la integració i de la participació social de la joventut,
esmenes 13327 i 13325.

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, secció 17,
Conselleria d'Afers Socials i Esports, al programa 313, serveis
socials, esmena 13848.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 17, Conselleria d'Afers Socials i Esports, al programa
000A, a nous programes i no classificats, esmena 13011; al
programa 313L, equipaments dels serveis socials, esmena
13032; al programa 461A, promoció i foment de l’esport,
esmenes 13033 i 13034.

Grup Parlamentari Socialista, secció 17, Conselleria d'Afers
Socials i Esports, al programa 313E, serveis socials, esmena
13276.

Comencem, doncs la defensa conjunta de les esmenes. En
primer lloc, passarem el torn de paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Marga Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bona tarda, presidenta. Primer de tot, vull demanar
disculpes si a qualque moment s’atura la imatge o s'atura el so.
Sí que agrairia, si s'aturàs el so i la imatge i no m’escoltessin,
que m’avisessin, perquè des d’aquest moment ja no tenc cap
tipus de visió del ple.

Per tant, començ, des del nostre grup, el Grup Parlamentari
Popular, volem començar dient que no hem presentat una
esmena a la totalitat i sí esmenes parcials. A més, ha estat de la
mateixa manera que l'any passat, ja no vàrem fer esmenes a la
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totalitat i sí que vàrem presentar esmenes parcials. El debat de
la part de recursos sociosanitaris, allà on sí hem presentat una
esmena a la totalitat, la deixarem per al debat en el Ple del
Parlament.

En general, vull dir que són uns pressuposts que augmenten
totes les partides, especialment les que nosaltres consideram
que són més importants a Serveis Socials, com la de Serveis
Socials i la de dependència. Nosaltres ens alegram perquè no
pot ser d’altra manera. I esperam que aquesta vegada, aquest
augment de pressupost vagi unit a una gestió eficaç per a la
millora dels serveis, perquè no sempre va d’aquesta manera.
Per tant, ens alegram, però sí que és veritat que estarem
pendents de l’execució del mateix, de l’execució d’aquest
pressupost.

Entrant de manera detallada a les esmenes que hem
presentat, vull començar per l’elaboració i la posada en marxa
dins el 2022 dels programes de Respir per a famílies que
tenguin casos de discapacitat, amb un import de 500.000 euros,
seria l’esmena 13644/21. 

La següent, seria l’elaboració i posada en marxa de
programes de Respir per a famílies de persones dependents, per
un import també de 500.000 euros, que seria la 13650. Hem de
dir d’aquesta esmena, que els partits que donen suport al
Govern, en aquest cas el partit MÉS, ens ha fet arribar una
transaccional en aquesta esmena. Nosaltres demanàvem
500.000 euros i la transacció seria per un import inferior, de
250.000 euros, i diríem que sí. És a dir, nosaltres acceptam
aquesta esmena, a més ho agraïm perquè creim que l’important
és que es posin en marxa d’una vegada aquests programes
Respir, tant demandats per les famílies i que ja fa anys que
nosaltres també reivindicam pressupost rere pressupost.

Accions relatives a la COVID-19 dins l’any 2022, tant per
al personal i interns de la Fundació APROP, hem posat una
partida de 25.000 euros, és l’esmena 13645.

L’esmena 13646, que és la d’elaboració i posada en marxa
de programes terapèutics per a víctimes d’explotació sexual
comercial i infantil, el que seria (...). Ho feim per a la Fundació
S’Estel. Sé que ens diran que ja s’està fent i nosaltres hem
posat una partida de 200.000, però creim, com que és una
partida d’afectació, creim que es podria acceptar perfectament,
que és molt important aquest reforç d’aquest programa
terapèutic, que ja fa tres anys que reclamam.

Elaboració i posada en marxa de programes de formació
específica sobre (...) i d’altres per a educadors de la Fundació
S’Estel, 200.000 euros és l’esmena 13647.

La contractació d’un psicòleg i programes terapèutics per
a interns de la Fundació S’Estel. Hem posat 100.000 euros,
seria l’esmena 13648. La consellera ens va dir que es
contractaria un nou psicòleg, per tant, entenem que no hi haurà
cap tipus de problema per afectar una partida econòmica, si no
és aquesta una altra, per a la contractació d’aquest nou
psicòleg. Creim que fa molta falta.

Davant del fort increment de la partida per a dependència
que arribarà el 2022 de l’Estat, creim necessari apostar per

l’ajuda a domicili per a les persones dependents, ja que som els
darrers de tot Espanya amb aquest servei i amb la coordinació
i col·laboració dels ajuntaments de les Illes Balears. Hem posat
una partida de 4 milions d’euros, seria l’esmena 13649. Hem de
dir que hem rebut també una possibilitat de transacció amb una
baixada d'aquest import, que en lloc de 4 milions d'euros, és a
dir, d’afectar 4 milions d'euros, serien 3. Hem de dir que ho
acceptam i hem de dir, a més, que ho agraïm, perquè és la
primera vegada que veiem una partida d’afectació directament
que vagi dirigida a l’ajuda a domicili. Creiem que és important,
creiem que és necessària, creiem que és una demanda de totes
les famílies aquesta ajuda a domicili, perquè sí que es vera que
nosaltres som de les comunitats autònomes que tenim més
ajudes econòmiques, però, com que estàvem a la cua d’aquests
serveis, era important donar-li un reforç.

I encara que es volgués fer, posar una partida d’afectació,
encara que no sigui l’import que nosaltres havíem dit, doncs
hem de dir que estam contents i ho agraïm.

Augment de les places de centres de dia per a persones
dependents, hem posat 1 milió d'euros, seria la 13651.

Sra. Presidenta, sí que agrairia que, com que no tenc cap
referència del temps, quan em falti un minut que m’avisin, si no
li sap greu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap problema.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies. Demanam a l'esmena 13651 un augment de
les places de centres de dia per a persones dependents, amb un
import d’1 milió d'euros.

Una implementació de la Llei de família, de 200.000 euros,
seria l'esmena 13652, és una esmena que es repeteix de l'any
passat, que l'any passat no vàrem tenir sort, esperem que
enguany sigui diferent.

El conveni amb el Consell Insular d'Eivissa per a menors no
acompanyats, MENA, primera acollida de menors, (...) als més
vulnerables, residència i més recursos humans, per al
compliment de la normativa de la COVID-19, hem de dir que
hem posat una partida de 500.000 euros, és una necessitat
d’Eivissa, els esforços que es fan des del consell insular són els
màxims, però es necessiten més recursos, per tant, no ens
cansarem de demanar al Govern de les Illes Balears que ho
tengui en compte.

Ja que desapareix el programa 413, de la Direcció General
de Serveis Socials, que és el destinat a les accions per a la
COVID-19, trobam necessari destinar aquesta partida
econòmica, és 1 milió d’euros, a una dotació extraordinària per
als consells, perquè els destinin als ajuntaments i als serveis
comunitaris bàsics, atès el desbordament d’aquestes peticions,
seria la partida 13654.

Fem un traspàs del programa d'atenció a la dependència, el
programa de l'atenció per a la discapacitat, ja que aquesta baixa
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considerablement i per dedicar-ho a reduir la llista d'espera de
valoracions de discapacitat de les illes de Menorca i d'Eivissa.
En això demanam una partida de 200.000 euros. Hem de dir
que l'altre dia vàrem presentar una PNL, va sortir aprovada,
però creiem que és necessari que hi hagi una dotació
econòmica perquè realment sigui efectiva una baixada de la
llista d’espera en la valoració de la discapacitat a les illes de
Menorca i d’Eivissa.

Una dotació de recursos per a formació sobre explotació
sexual, infantil i adolescent, i abusos sexuals per a educadors
socials i psicòlegs dels centres de menors tutelats dependents
dels consells insulars, per un import d’1 milió d’euros, seria
l’esmena 13656.

Creació de nous programes (...) per a persones vulnerables
per sectors d’ajudes econòmiques i subvencions als consells
insulars, 1 milió d’euros, seria la 13657.

Hem de dir que hem creat aquesta partida perquè des que no
està pressupostada la Renda Mínima d’Inserció que es feia
abans als consells, han desaparegut els programes de reinserció.

Un momentet (...)

(Mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA:

No, se la sent, és vostè mateixa la que talla el ritme. Sra.
Durán, pot continuar?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, puc continuar, sí. Perdoni.

Quant a les esmenes d’esports, les vull defensar totes, les
més importants és un estudi inicial d’actuacions prèvies per a
la implantació del grau (...), activitat física i de l’esport a la
Universitat de les Illes Balears, perquè s’arribi a fer aquest grau
de ciència, arribi a ser una realitat, hem posat 100.000 euros,
només perquè es faci un estudi, una (...) i una convocatòria de
subvencions per ajudar les seleccions a les Illes Balears, per a
la seva preparació i participació en el campionat d’Espanya,
que són 50.000 euros.

Un programa de foment dels esportistes de les Illes Balears,
programa d’ajuts (...) a les Illes Balears amb els equips que
participin a competicions (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut, li queda un minut.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -moltes gràcies-, per a competicions a nivell nacional
200.000 euros, i altres.

Hem deixat per al final totes les esmenes que hem fet al
Consorci de recursos sociosanitaris de les Illes Balears, que les
defensarem directament en el Ple.

I just volia dir que agraïm les esmenes que s’han
transaccionades i nosaltres avui a totes les esmenes que s’han
presentades de la resta de partits polítics directament farem un
vot d’abstenció, però sí que és vera que abans del plenari que
tendrà lloc la propera setmana, nosaltres passaríem a tots els
grups parlamentaris una llista amb totes les esmenes que
nosaltres votarem a favor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passem el torn de paraula ara a
la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem presentat
l'esmena 13933, per a una afectació de 100.000 euros, en
aquest cas, per a figures de mediadors culturals, per fomentar
la integració social i cultural de les persones immigrants.
Aquesta proposta ve arran de què en els pressuposts de l'any
passat ja es va aprovar una esmena en aquest sentit, de 40.000
euros, es va veure que va ser tota una experiència molt
fructuosa i, per tant, enteníem que enguany també..., bé, és
interessant que hi hagi també una partida d'afectació en aquest
sentit.

Sí vull dir que en aquest cas també l'esmena 13848, de MÉS
per Mallorca, és exactament igual que la nostra, i l'esmena
13276, del Partit Socialista, en aquest cas hauríem de fer una
transacció perquè la partida correcta seria la 17401, al
programa 313E, exactament igual que es troba ara. 

Entenem, en aquest cas, que els mediadors culturals són un
suport per a la comunitat, per fer una societat i una ciutadania
totalment inclusiva. Per tant, esperem que suportin la resta dels
partits aquesta esmena.

Amb referència a la resta d'esmenes, del Partit Popular, la
16645, d'accions relatives a la COVID, dins el 2022 per a
personal i interès per la Fundació APROP, l'acceptarem, hi
votarem favorablement.

Sí que li volia demanar, en aquest cas, al Partit Popular, i la
Sra. Durán ara ha esmentat també, en aquest cas, l'esmena
13655, del traspàs del programa d'atenció a la dependència per
al programa d'atenció a la discapacitat, que fan una substitució
i demanen 200.000 euros per reduir la llista d'espera de les
valoracions de discapacitat de les Illes Balears de Menorca i
d'Eivissa, tal i com vostè ha dit abans, Sra. Durán, ja la setmana
passada vàrem tenir un debat en aquest sentit, però sí que
m'agradaria exactament que m'expliqués com vol reduir les
llistes d'espera amb 200.000 euros, perquè tornem novament a
demanar. Aquí el problema rau en la carència de professionals,
la falta de professionals d'aquí, de les Illes, i en la dificultat que
tenen amb l'accés a l'habitatge i l'alt cost que hi ha aquí. Llavors
sí que m'agradaria a veure si ens pot explicar com és, perquè no
és un problema, en aquest cas, de pressupost, sinó que és un
problema de personal, que no només passa en aquesta
comunitat autònoma, sinó que passa a la resta.
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Nosaltres tenim el handicap del lloguer o l'accés a
l'habitatge més car que a la resta de la península.

Efectivament, li farem una esmena de la 13649 i la 13650,
per a programes de respir i de dependència. Aquesta, doncs, bé,
agrair-li que hagi acceptat, en aquest cas les transaccions.

Acceptarem també la 13652 en la implementació per a la
Llei de la família, una partida de 200.000 euros, ja cada any
dotem i avancem en aquest cas una llei de famílies, per dotar
amb 200.000 euros, en aquest cas també li acceptem.

També li farem un parell de transaccions a un parell
d'esmenes d'Esports, que també esperam que siguin acceptades.

Els voldria demanar també, en aquest cas, per l'esmena
13742, que indica licitar i adjudicar el projecte del geriàtric
d'Es Migjorn Gran. En aquest cas, proposen 1 milió d'euros
amb un plurianual d’1.300.000 euros. I la meva pregunta és: és
té ja el projecte, es va avançant? Perquè des que hem començat
aquesta legislatura cada any vosaltres proposeu afectacions de
partides, en aquest cas per al geriàtric d'Es Migjorn, no hi havia
projecte, no hi havia tan sols conveni, m'agradaria saber en
quina situació està i com ho valoreu vosaltres, o sigui, com heu
fet aquesta valoració per poder en aquest cas afectar 1 milió
d'euros al geriàtric d'Es Migjorn. M'agradaria saber com està.

De la mateixa manera que també li demano per a la 13759,
sobre el centre de dia d'Alaior. Teniu ja..., o sigui, hi ha
terrenys, com està la situació? Vosaltres demaneu 750.000
euros en aquest cas. M'agradaria saber en què us baseu i com
estava la situació com per poder afectar directament partides en
aquest aspecte.

Referent a les esmenes de Ciutadans acceptarem l'esmena
13321 de línia de subvencions, de convenis amb l'objectiu
específic de projectes d'acció humanitària per la COVID 19.
Vosaltres proposau una afectació de 361.226 euros que en
aquest cas sí que l'acceptarem, i li farem alguna transacció
també en unes altres esmenes que ja ho farà el company de
MÉS per Mallorca.

En principi, la resta d'esmenes proposades, tant per al PP
com per Ciutadans, les rebutgem i també rebutjaríem les
esmenes presentades pel Partit d'El Pi Proposta per les Illes.

Així que moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor, només volia confirmar que ha dit que
votaran a favor de la 13655?... 55, del Partit Popular? Pot ser?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És que no l'he sentida bé.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A veure, votarem a favor de la 13645...

LA SRA. PRESIDENTA:

45.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

... de la 13652, la 13321 i la nostra, la 13933, és clar, i de les
transaccionades en aquest cas, si són acceptades, també,
correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor, és per aclarir la votació, no per
a res més, li ho agraeixo.

Passam ara el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, avisau-me, per favor, quan manqui un
minut més o manco per reconduir cap al segon torn de rèplica...
Començ?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, cap problema.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Miri, vull comentar que el nostre grup parlamentari ha
presentat una sèrie d'esmenes parcials, no hem presentat
esmena a la totalitat. Nosaltres ja ho vàrem manifestar en la
presentació dels pressuposts que la secció 17, la conselleria,
presentava uns pressuposts que totes les seccions a tots els
centres de cost havia pujat un 26%, perdó, un 26%, un 13,5%
respecte al pressupost de l'any anterior i, a més a més, es pujava
un 26% en les partides més vinculades a l'àmbit de l'atenció a
la dependència. Per coherència trobàvem que l’actuació
d'esmenes s'havien de fer per part del nostre grup parlamentari
dins la línia d'esmenes parcials i no a la totalitat a cap de les
seccions ni centres de cost. 

No obstant això, les nostres esmenes han anat en la línia de
complementar les actuacions que la conselleria no recollia
pressupostàriament i dins els objectius, i també evidentment a
recollir totes aquelles proposicions no de llei que s’havien
acordat a la Comissió de Serveis Socials, Drets Humans i
Esports i que no les vèiem reflectides a altres actuacions
d'altres grups parlamentaris. Per tant, (...) una línia de
complementarietat.

L'objectiu de les esmenes presentades, vostès ho veuran
aquí, són en un àmbit d'atenció al teixit associatiu juvenil que
està treballant l'educació en valors, la intervenció en el lleure,
del tot marginat en aquest sentit i no amb voluntat, però no
reflectit en els pressuposts i a les seccions per part d'una
conselleria que té una direcció general de Menors, Infància,
Família i Joventut, i que, arran del traspàs de competències,
evidentment, no tots els consells insulars estan donant en les
polítiques de joventut la línia que entenem que hi ha d’haver
d’igualtat d'oportunitats per al teixit associatiu, que dins la
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pandèmia, durant la pandèmia i la postpandèmia hi ha estat
treballant. 

Per tant, vostès veuran que nosaltres treballam incloure
aquest voluntariat en la intervenció i el lleure per l'educació en
valors, pel tema de la prevenció contra la COVID i per un tema
que ha estat transversal a totes les reunions d'aquestes a la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans que és el tema
de menors, l'explotació i abús de les menors. No s’ha de deixar
al marge el teixit associatiu del voluntariat que treballa en
menors, en l'educació no formal.

Per altra banda, hem treballat i hem presentat unes esmenes,
veig que no s’han atès... o s’han atès molt poc, esper que
llavors al plenari es puguin desenvolupar un poquet més, ... la
voluntat d’aquest govern de donar resposta a unes esmenes que
van en una línia constructiva i evidentment crec que bastant
racional perquè no hem presentat ni uns grans pressuposts,
partides ni tan sols unes línies que no es puguin assolir del que
han estat objectius presentats pel Govern, no? I són...
evidentment... infraestructures necessàries, però de
manteniment, no de crear-les dins l’Institut Socioeducatiu
S'Estel, l’àmbit... nosaltres hem treballat i els explicaré el
perquè el nostre grup parlamentari any rere any treballa el
pressupost de cooperació al desenvolupament, perquè nosaltres
entenem que el fet migratori del qual tant es parla a aquest
parlament i no tan sols pel nostre grup, sinó pels grups que fins
i tot donen suport al Govern, va vinculat a les polítiques d'ajuda
humanitària i de desenvolupament dels països del sud. 

Per tant, hem de prioritzar en una pandèmia, en una crisi
sanitària, social i econòmica que l'impacte al sud ha estat molt
més fort, evidentment, malgrat el pla director que estava
elaborat abans que passàs la COVID, no recollia actuacions
dins l'àmbit d'aquesta... d'aquesta incidència i el que hem fet, i
els ho dic perquè vostès veuran que estan a totes les partides
dels capítols 4 i 7, però el que hem fet és simplement afectar
l'import de l'augment respecte del pressupost de l'any passat. És
a dir, les entitats no es veurien afectades ni els convenis amb
partides que reduirien el que es va executar en el pressupost de
2021, sinó que l'increment que ha fet la conselleria és que
nosaltres l’afectam a partides concretes d'actuacions en tema de
la COVID en els països del sud, en infraestructures, en
equipaments i en la formació de personal sanitari, especialment. 

Per tant, els demanaria que ho entenguessin i ho
traslladassin als gabinets de la conselleria, crec que ho hem
explicat prou a la motivació. Som un grup parlamentari que, a
la motivació de les esmenes, sí li donen literatura, tractam
d'explicar-les i com que ningú de la conselleria no s'ha posat a
parlar amb nosaltres o no ho ha desenvolupat molt cap altre
grup parlamentari, si necessiten que ampliï jo la informació ho
faré d’aquí al plenari perquè puguin donar sortida a aquestes
esmenes. 

Llavors, veuran vostès que el tema de dependència l'hem
treballat, tot i que s'ha augmentat el pressupost..., en els
pacients d’esclerosi lateral amiotròfica que ha estat una
inquietud també de tots els grups parlamentaris de la nostra
comissió; l'accessibilitat a les instal·lacions juvenils que els
ajuntaments no poden assolir, evidentment per manca de
pressupost, per tant, llevar les barreres arquitectòniques i

facilitar la diversitat i l'accés per a persones amb diversitat
funcional; la necessària formació per part de l'Observatori
balear de la infància i adolescència en l'educació no formal; la
intervenció en el lleure també és important i el seu director va
dir que hi estava d’acord; i sobretot facilitar equipament de
filtres HEPA als locals on es treballa aquesta intervenció en el
lleure. Els recordo que les entitats no tenen recursos suficients.

Respecte a les esmenes presentades per la resta de grups
parlamentaris, m’ha alegrat molt, Sra. Mayor, que vostès
presentin i s’autoesmenin al programa, li demanaré que
m’especifiqui quin programa ha estat el que han transaccionat,
eh?, perquè crec que és important saber la partida, però que
vostès apostin fermament per la figura del mediador
intercultural i que hagin convençut la consellera Santiago que
és imprescindible, tot i que va dir que eren suficients els 40.000
euros, s'ha demostrat... no d'ara, de sempre, que l'interlocutor,
el mediador intercultural a tots els municipis de les Illes, que no
se’ls poden permetre els ajuntaments amb el pressupost que
tenen, és una eina imprescindible d'inclusió i de cohesió social
a una comunitat autònoma amb la nostra -afortunada-
multiculturalitat. Per tant, és imprescindible i me n'alegro,
nosaltres li donarem suport, ja li ho dic.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, quasi totes...
nosaltres sí, Sra. Durán, que sí manifestam l'orientació de vot
aquí, crec que el que enriqueix precisament i prepara la
transitorietat en el plenari és manifestar la voluntat i podem
discutir d'aquí al plenari si vostès les esmenes que fan... per
extensió llavors es conduiran a un suport. 

Nosaltres li anunciarem que donarem suport a quasi totes
les esmenes perquè ens semblen adients, l’únic és que li
rebutjarem expressament és l'esmena 13565 perquè vostès es
carreguen l'Oficina anticorrupció, aquí i a altres seccions, i
nosaltres sap vostè que no estem d'acord a eliminar l'Oficina
anticorrupció. Sí estam d'acord a reduir la retribució de l'alt
càrrec, del seu director o directora i que passi a tenir la
retribució d'un director general i no la retribució exagerada que
té, però que la mantenim. Per tant, l'hem de rebutjar així com
vostès l'han formulada.

Farem abstenció, i ja li anuncio, a totes les partides, tant
aquí a la secció 17 com a la secció 18, que corresponen a
infraestructures. Per què? Perquè el que veim, i també aprofit
per dir algunes d'El Pi, el que veim és que es presenten
contínuament a construccions, reformes i ampliacions de
centres sociosanitaris i centres de salut i jo crec que en aquest
parlament hem d'arribar a un acord, i ja ho vaig dir l'any passat,
en un pla d'infraestructures i que no presentem les que allà on
governam uns o governam els altres sinó on hi ha la prioritat
necessària per manca de recursos en els municipis. Li plantej
una abstenció, no li plantej un vot en contra, però crec que és
important que d’aquí al plenari sí que parlem de cada una
d'elles i nosaltres li donaríem suport.

Respecte de la resta d'esmenes. Les esmenes presentades
per El Pi, també en la línia d’infraestructures, Sra. Pons, a la
13032 ens abstendríem. També ens abstendríem a la 13033, a
la 13034, ... i a la 13011 li diré per què? Perquè diu, bé, no és
una infraestructura, és el defensor de la gent gran, i hi estam
d'acord, però entenem que una manera de no donar suport a
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aquesta a esmena és exigir que el Parlament posi en marxa el
síndic de Greuges i s’estructuri tot un departament de síndic de
Greuges amb els seus diferents defensors: de la infància i
l'adolescència i defensor de la gent gran. És a dir, que sigui
estructurat i depengui d'un òrgan del Parlament. Per aquest
sentit donarem abstenció, ni molt manco rebutjam la iniciativa,
però ha d'estar estructurat dins aquesta figura parlamentària. 

De moment, en principi, no sé si he exhaurit el temps, crec
que sí, presidenta? El que faré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Un minut? D’acord. Idò aprofit per manifestar-me,
posicionar-me sobre les esmenes que em queden del Partit
Popular en tema de..., en temes de..., sí, hi ha una partida, Sra. 
Durán, la 13656, diu una dotació de recursos per a la formació. 

Jo l’he haguda de llegir un parell de vegades perquè
demanen 1 milió d'euros per a formació, de formació sobre
explotació sexual infantil i adolescent i abusos sexuals per a
educadors socials. Estam totalment d'acord amb la mesura i
amb l'actuació, el que em suposa és una partida excessiva per
a formació. He hagut de cercar a veure si també demanaven la
contractació de més personal tècnic, a part de la formació. Li
plantejaríem, posam abstenció inicial, que reformulés la quantia
perquè afecta altres programes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, continuaré després en el torn de replica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Passam el torn de paraula al portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gairebé de l'exposició
que havia de fer jo a les transaccions ja me les ha fetes la Sra.
Durán, almanco les que afecten el Partit Popular, per mi.

Aquí vull aprofitar per saludar-la cordialment i desitjar-li
que estigui bé i especialment que la puguem tornar a veure
prest per aquí en viu i en directe, i que mentrestant evidentment
estigui bé. 

Si us pareix de totes maneres faré una miqueta de resum,
sobretot de cara al Diari de Sessions, perquè en quedi
constància. De l' esmena 13649, on es proposava una partida de
4 milions d'euros, i era també una esmena del Partit Popular,
proposam que sigui de 3 milions d'euros en comptes de 4, que
és el que es calcula que més o manco es pot executar.

De la 13650, on es proposa una quantitat de 500.000 euros,
és a dir, fem una contraproposta de 250.000 euros.

De la 13733, on es proposen 50.000 euros, fem una
contraproposta o una transacció de 30.000 euros. 

De la 13322, que es proposen, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos en aquest cas, 80.000 euros, fem una
transacció per 40.000 euros -sembla que estic cantant la loteria
de Nadal.

(Rialles de l'intervinent)

I també del Grup Parlamentari Ciudadanos, es fa una
transacció a l'esmena 13322, on el grup proposant proposa
80.000 i transaccionam per un import de 40.000 euros. 

Aquestes serien les transaccions que s'han fet respecte
d'aquesta secció. 

Crec que abans la Sra. Mayor ha fet ja un apunt de quines
esmenes votaríem a favor i en aquest sentit coincidim. Supòs
que això no causa sorpresa a ningú. En tot cas, no crec tampoc
que ens haguem de repetir. 

Sí que hi ha hagut dues transaccions, la 13649, Sra. Durán,
i la 13650, que no sé si les ha acceptat o no, no ho sentit bé, si
m'ho pogués repetir després li agrairia. 

(Remor de veus)

Tretze mil vuit-cents...?

LA SRA. PRESIDENTA:

13812, crec.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, no la veig, no és que no dugui les ulleres. Exactament,
però sí, crec que són..., exactament on es transacciona amb un
import de 30.000 euros.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Si em permet m'he referit a una qüestió que és purament de
formes, i crec que no hem de perdre de vista que som a la
Comissió de Pressuposts, no a la de Benestar Social, i que, per
tant, per parlar de continguts ja hi serem a temps en el Ple amb
referència a aquestes qüestions, que entenc que les que
s'aprovin o que  s'hagin transaccionades quedaran incorporades
dins la proposta de pressuposts que anirà al Ple, i que allà serà
on podrem parlar detingudament d'altres qüestions que tenen
més contingut polític i no tant de forma.

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passam ara el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Són
poques les esmenes que presenta el Grup Parlamentari El Pi a
aquesta conselleria. Pensam que s'ha fet un esforç molt gran de
cara a l'any que ve per incrementar el pressupost d'aquelles
partides més necessàries. N'hem pogut parlar en moltes
ocasions a aquesta comissió, però és veritat que a aquesta
comissió d'Hisenda i Pressuposts on avui ens trobam
simplement faré un resum d'aquelles que hem presentat
enguany i que algunes ja arrosseguen d'anys anteriors.
M'explicaré.

Quan parlam d'obres concretes ja avui matí a la Comissió
d'Hisenda, que tractava dels pressuposts d'educació, se'ns ha
parlat del Pla d'Infraestructures. El que passa és que nosaltres
anam a la concreció, perquè moltes vegades aquest pla
d'infraestructures no recull les peticions que se'ns fan
concretament a aquest grup parlamentari. Per això nosaltres
hem traslladat esmenes a aquests pressupostos de l'any que ve. 

Una és l'adaptacIó de l'edifici de l'escorxador a Sóller per
instal·lar un centre de dia. Una altra és el poliesportiu a
CostItx, vull recordar que l'any passat vàrem fer una esmena de
500.000 euros d'afectació que enguany tornam a fer, que l'any
passat se'ns va transaccionar amb 100.000 euros i de moment
no s'ha fet res de res, per això la tornam a repetir. Per què?
Perquè és un dels pocs municipis que no tenen cap tipus de
pista homologada ni poden fer cap tipus d'esport en condicions
a aquest poble mallorquí. Per tant, recordar, per una banda, que
hi ha 100.000 euros que es varen transaccionar i que no hi són
ni se'ls espera, ni saben com ho han de fer ni com ho faran, ni
el Govern ha dit absolutament res i per això repetim aquesta
13033.

El defensor de la gent gran és veritat que va ser una
proposició no de llei d'aquest grup parlamentari en plena
voràgine de la pandèmia, quan estàvem tots absolutament
confinats, i se'ns va incloure dins la..., se'ns va fer una
transacció o una esmena a aquesta proposició no de llei amb la
qual ens instaven que aquesta figura es crearia, però es crearia
dins el síndic de Greuges. A nosaltres ens pareix bé, però jo
crec que s'ha de posar ja fil a l'agulla i començar a fer feina
perquè d'aquí que tot això es faci moltes de les persones grans
que avui necessiten ajuda i un defensor directe dels seus drets
tal vegada, Déu no ho vulgui, ja no hi seran. Per tant, nosaltres
seguim defensant aquesta 13011.

La 13034 òbviament és una petició directa de l'Ajuntament
de Porreres amb aquesta construcció d'una pista d'atletisme,
pels mateixos motius que he esmentat anteriorment. 

Crec que els partits que donen suport al Govern encara s'ho
poden repensar, tenen avui per dir-nos que sí i també tendran
el Ple de pressuposts de la setmana que ve per tornar-s'ho a
pensar si avui no basta.

Gràcies. I pel que fa, perdó, a les esmenes que han presentat
la resta de grups, dir que ens mourem entre el sí i l'abstenció, i
que només hi ha un no, que és a l'esmena del Partit Popular, la
13482.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

El meu torn? No toca al Grup Mixt? Ah, bé, d’acord.

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
Sabem que quan parlam de la conselleria que ens ocupa avui
hem de posar especial èmfasi en l'anàlisi d'aquests
pressupostos, ja que estam analitzant i traslladant per al 2022
el benestar de les persones amb dificultats, amb necessitats,
amb problemàtiques diverses, per a la seva integració i per tenir
una projecció i una estabilitat d'una millor qualitat de vida. 

Analitzar els pressupostos, com vàrem poder comprovar
també a l'exposició més en detall que va fer la consellera en
aquesta Comissió d'Hisenda en la seva compareixença, que
vàrem poder compartir dubtes i anàlisi, crec que va quedar de
manifest que estam davant uns bons pressuposts i una bona
planificació per part de la conselleria per al 2022. 

En aquest sentit, creim que ja va ser una molt bona notícia
l'augment pressupostari dels pressuposts no financers del
Govern, amb 450 milions, un 9,5% del pressupost, i per part de
la conselleria amb 64 milions, que és un 26% respecte de l'any
passat, i en quasi 100 milions respecte de 2020, que es només
fa dos anys, amb un 43% que fan els 309 milions per a aquest
any; una bona notícia, com deia, i una bona trajectòria, que s'ha
anat consolidant des del 2015 però que no ens pot fer perdre de
vista l'objectiu d'aquest pressupost, principalment, com deia
abans, amb el benestar de les persones i reduint desigualtats.

Per tant, així com s'ha fet una anàlisi acurada des de la
conselleria de les prioritats i les necessitats a cobrir, aquesta
anàlisi més detallada igualment l'hem de fer els grups
parlamentaris en la tramitació i en l'anàlisi de les esmenes que
vostès han presentat avui, els diferents grups.

En aquest sentit i entrant més en detall de les esmenes
presentades, m'agradaria també dir abans de res, la sorpresa un
poc per la intervenció de la diputada del Partit Popular, a la
qual desig també una pròxima recuperació i que estigui bé
també en aquests moments, però m'ha sorprès que no ens
expliquin les esmenes que vostès mateixos han presentat en
aquesta comissió. Pens que seria..., és el dia perfecte per poder
presentar i posar en valor les esmenes que vostès presenten.

Seguint amb les esmenes del Partit Popular, evidentment
rebutjaríem l'esmena a la totalitat del Consorci
d'infraestructures, a pesar que vostè no ens ha explicat per què
la presentaven. És una esmena que presenta el Partit Popular,
any rere any, la va presentar també l'any passat, tot un seguit
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d'esmenes parcials, que tampoc no acceptarem per diferents
motius, perquè pensam que, per exemple, algunes ja es fa amb
despesa ordinària, com la del centre d'Eivissa o a Felanitx o a
Es Migjorn, on encara no hi ha un projecte redactat. Igualment,
el pressupost d'enguany té una important pujada en la inversió
del Consorci, i per això no entenem aquesta esmena a la
totalitat.

Sí que acceptaríem l'esmena 13652 sobre la implantació de
la Llei de família, on farem un vot favorable; proposàvem la
transacció amb 250.000 euros de l'esmena per a programes de
Respir per a famílies i dependents. I, com ha dit la Sra. Durán,
si accepten la transacció, nosaltres farem un vot favorable
també.

Igualment proposàvem, a l'esmena 13649 per a ajuda a
domicili, en col·laboració amb els ajuntaments, aquesta
transacció de 3 milions d'euros. Ho sabem, el programa
d'atenció a dependència ha passat de 56 a quasi 75 milions,
amb un fort augment també de serveis. 

Acceptarem l'esmena 13645 per accions relatives a la
COVID, per al personal intern de la Fundació APROP, i
rebutjaríem la resta d'esmenes, i ens reservaríem l'avaluació i
el sentit polític per al debat a plenari.

Respecte dels ports, sí que votarem a favor si accepten la
transacció -que crec que han dit que sí- presentada de 30.000
euros, és l'esmena 13733 per realitzar aquest estudi d'hàbits
esportius de la societat de les Illes Balears; pens que pot ser un
bon estudi per conèixer la realitat que tenim a la comunitat en
aquest aspecte. I, igualment, amb l'afectació i la transacció de
30.000 euros per descentralitzar els cursos de formació
esportiva cap a la resta d'illes: Menorca, Eivissa i Formentera. 

Respecte de les esmenes de Ciudadanos, que es concreten
en temes ben específics per a les diferents direccions generals,
volem destacar i en volem fer una transacció de 40.000 euros
a l'esmena 13322 per destinar una línia de subvenció i convenis
per secció humanitària, ja ho explicava el diputat Gómez, i que
ha situat en els països del sud. Igualment, en aquest sentit,
votarem a favor de l'esmena 13321, que és de 361.000 euros;
i per a la resta d'esmenes ens permetrà que fem una valoració
més acurada que plantejaríem la pròxima setmana a plenari.

Respecte les esmenes d'El Pi, no acceptarem avui cap
esmena, tant la dels poliesportius de Costitx com la construcció
de pista d'atletisme a Porreres; són competència, entenem, del
consell insular. Igualment, rebutjaríem l'esmena respecte de la
figura del defensor de la gent gran que, com ha dit la diputada
Pons, no està encara establerta per llei.

De VOX, no en tenim, d’esmenes. No participa ni tan sols
avui en aquesta comissió; no crec que sorprengui ningú, veient
el que els importa aquest parlament i aquesta comissió.

I poc més. Respecte de la resta de posicionament, el
marcarem a plenari, tenim aquesta setmana per seguir fent feina
amb els pressupostos que, com deia al principi, pensam que
enforteixen els serveis socials, permeten la creació de nous
programes i tenen cura de les persones dependents.

I respecte de la transacció que ens deia la companya Mayor,
de Podemos, evidentment, certament la nostra esmena estava
mal transaccionada, mai més ben dit, i tenia el centre de cost
equivocat i acceptam la transacció de correcció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Començam ja els torns de
rèplica. En primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Marga Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, vull demanar disculpes,
perquè crec que tenim una mala comunicació, ho he hagut de
fer a través del mòbil, i hi ha moltes interferències i he d'estar
devora del router, perquè així i tot la imatge i la veu es perd,
almanco jo no la tenc.

 Avui, primer de tot, vull agrair a tots els partits polítics que
ens donen suport a les esmenes presentades, a tots els partits
polítics, a tots, als del Govern i als altres, agrair també les
transaccionades, les quatre esmenes que ens han estat
transaccionades, que nosaltres els donam molta importància a
totes quatre, tant a les dues d’esports com a les dues que he
explicat abans, que creim que l’important és afectar una partida
per a ajuda domiciliària en dependència, de 3 milions, és igual
si no són 4, que siguin 3; i un programa de Respir, que tant el
necessiten aquelles persones que estan -podríem dir- vint-i-
quatre hores del dia amb els seus familiars dependents, per tant,
torn a repetir, el nostre agraïment.

Em sap greu, Sr. Miquel Ensenyat, si tal vegada m’havia
avançat, però com que tenc tendència a voler dir moltes coses,
passava pena de no tenir temps per a aquest agraïment i per
això m’he volguda avançar i agrair ja les transaccionades. 

Dit això, la Sra. Cristina Mayor m’ha comentat que li
explicàs un poc el sentit de l’esmena 13655, que es refereix a
reduir la llista d’espera de valoració de discapacitat a Menorca
i a Eivissa. He de dir -que abans no ho he dit i crec que és
important- perquè tampoc no ho vaig fer en comissió, he de dir
que si l'altre dia aquesta PNL nostra va sortir aprovada va ser
gràcies al vot favorable de Podemos, en concret de la Sra.
Cristina Mayor, per tant, no s'hagués aprovat sense aquest vot
favorable, cosa que li agraesc. Nosaltres hem posat 200.000
euros, perquè vostè és plenament coneixedora de la
problemàtica que es té i ja que no s’ha pogut comptar amb
metges per poder donar aquest servei, nosaltres volíem una
contractació a base..., si no podia ser de contractacions menors
perquè no bastava, a base d’una contractació major, i que a
través d’una contractació major, perquè qualcuna havia quedat
deserta, idò es pogués fer. És a dir, 200.000 euros són per
contractació directa de professionals sanitaris per poder fer les
valoracions i així poder reduir les llistes d'espera perquè les
altres possibilitats que s'han intentat fins ara, com que els
inspectors també fan les valoracions, idò no ha donat l'efecte
que s'esperava fins ara. Així i tot hem de dir que a Menorca s'ha
reduït i s'ha reduït bastant, però encara estem en el sis mesos.
Hem posat 200.000 com a hagués pogut ser tal vegada més o
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tal vegada manco. Crec que ha de ser la conselleria que ho
consideri, però, si no vaig errada, crec que era una partida
d'afectació. 

Quant a la resta d'esmenes i a la resta del que s’ha dit, al Sr.
Juanma Gómez li he de dir que nosaltres ja... i avui m’ho ha
confirmat la Sra. Patricia Gómez, la portaveu de Ciutadans que
ja el nostre portaveu li ha comentat que nosaltres a les
comissions, ja ho hem fet avui matí a Educació votaríem
abstenció a les esmenes. No és que no tenguem interès o
manco, no es preocupi i a més jo intentaré que..., intentaré no,
segur que molt abans del plenari i de pressuposts tendran ja la
llista completa de pràcticament totes les esmenes que els
acceptarem.

Dit això, al PSOE que el Sr. Mascaró s’ha com a estranyat
que jo no explicàs el total de les esmenes, jo crec que he
explicat totes les esmenes que he pogut. Nosaltres som un grup
que fa molta feina, que ha gestionat, que té moltes idees i que
presenta moltes esmenes. No he tengut temps d’explicar-les
totes, i sí que és veritat que havia deixat per al Ple poder
explicar l’esmena que havien fet a la totalitat del consorci i ho
deixava pel Ple, però si vol que n’hi faci cinc cèntims sí que la
presidenta m’agradaria que m’avisàs quan...

(Tall de so a causa del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marga Durán, se li acaba d’anar el so i li queda un
minut... Sra. Durán, no la sent...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

(Intervenció inintel·ligible pel mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, un minut... Sra. Durán, un minut... Sra. Durán,
no l’hem sentida. Sra. Durán... Sra. Durán, per favor... 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

(Intervenció inintel·ligible pel mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, Sra. Durán... Sra. Durán, per favor...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

(Intervenció inintel·ligible pel mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán... Sra. Durán, em sent?

Sra. Durán, em sent?... Em pot sentir ara?... Sra. Durán, no
la sentim. Em sent vostè?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara em senten?

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, ara sembla que la sentim...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara em senten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí. Li donaré un minut perquè acabi de dir el que vol...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, perfecte. Té un minut per dir el que vol acabar de dir,
d’acord? Gràcies.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, té un minut a partir d’ara per dir el que vol
acabar de dir, gràcies.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord. No sé si se m’ha sentit o no se m’ha sentit, però és
igual. Ara em senten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perfecte, gràcies, presidenta, i perdoni. El fet és que el pla
ambiciós de 566 places residencials en aquest moment, zero,
encara zero. He de dir que seran acabades 100 a Marratxí,
encara no s’han inaugurades, tant de bo abans de dia 31 de
desembre es puguin inaugurar, en aquest moment encara no hi
estan.

Per tant, creim que el pla és un pla que ha fracassat. Creim
que les inversions que s'havien de fer no s’han fet, queden
moltíssimes de places residencials i tenim moltíssima gent en
llista d'espera, totes les dades de llista d’espera per illes tant de
centres de dia com de residències, de places residencials els
donaré al Ple perquè nosaltres periòdicament les demanam.
Creim que aquestes dades espanten. Per tant, si l’any 2017 era
necessari fins 566 places i a dia d’avui encara no se n’ha creat
cap, mentida, 18 a Formentera, creim que es mereixia una
esmena a la totalitat el Consorci perquè al final les obres que
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s’havien promès no s’han fet, els centres de dia tampoc. Per
això hem dit això, només volia explicar el perquè d’aquesta
esmena a la totalitat al Consorci.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, seré molt breu, molt
breu. 

Sra. Durán espero que al ple sí que em respongui en aquest
cas per les esmenes que vol fer d'afectació d’1 milió d’euros
per a Es Migjorn a veure com està aquest tema, per... és que
afectar 1 milió d’euros quan tal vegada no hi ha res, això el que
provocarà és que no es pugui fer una altra inversió en una altra
infraestructura on sí que ja estan programades.

I també allò del nou centre de dia d'Alaior, que també
vostès demanen 750.000 euros i tampoc no m'ho ha explicat i
això sí que m'agradaria que m'expliqués. M’ha donar les
explicacions referent a l'esmena 13655... per allò del
professional de discapacitat, a les valoracions de discapacitat,
sincerament no m'ha convençut. Hi torno a insistir, trob que ni
són 200.000 euros ni és 1 milió, crec que el problema no és
econòmic, sinó que és la falta de professionals. Llavors en
aquest cas no hi votarem a favor.

I per la resta crec que ja a la meva primera intervenció he
indicat el sentit del vot de les esmenes que acceptarem i també
de les transaccions juntament amb MÉS per Mallorca que
també ha fet totes les transaccions i si són acceptades com...
crec que he sentit, doncs les votarem també a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a les esmenes
que han acceptat que siguin transaccionades des del Grup
Parlamentari Popular lògicament, perquè si s'accepten les
transaccions... nosaltres a aquestes crec que a totes els donàvem
suport. Per tant, mantenim el vot i a les que teníem abstenció
com que li donen suport al Govern, idò, miri, no... no s’oposa
en res a la línia nostra. Per tant, li donarem suport també, a la
que inicialment teníem abstenció plantejada. 

Sí que li diré, Sra. Durán, que no hi estam d'acord i hem
posat abstenció a l'esmena 13655, abans no he tengut temps,
estaven parlant vostès ara d'aquest traspàs d'una partida a una

altra perquè ha minvat la llista d'espera en tema de dependència
i la traslladen a discapacitat. Nosaltres el que creim és que s'ha
de mantenir la de dependència, aquesta partida, i s'ha
d'augmentar la de discapacitat, del programa 313B de Balears. 

Per tant, nosaltres, en principi, ens abstendríem i entenem
que el que ha de fer és reforçar aquesta partida, però no reduir-
ne una altra, entre altres coses perquè vostè sap que el tema de
dependència..., l'envelliment de la població..., si no tenim ara
un nombre o tenim un nombre suficient que es pugui atendre
adequadament pot ser que a l'exercici de 2022 no el tenguem i
així com estan els recursos humans jo li aconsell que si poden
negociar d’aquí al plenari que surti d’una altra partida,
nosaltres li donarem suport, si no ens hi abstendríem
inicialment. 

He d'agrair les transaccions que vostès han plantejat a dues
esmenes. Li faig una reflexió, Sr. Ensenyat, i estic d'acord en...,
li agraesc el tema de l'esmena que ha fet vostè, almanco que
pugui sortir endavant la número 13322, però és un capítol 7.
Vostè sap, ha gestionat cooperació, vostè sap que un capítol 7
són infraestructures o equipaments, reduir-lo a la meitat és de
vegades no poder ni treure un únic projecte. Per això nosaltres
hem fet... d'aquest augment que es va fer de 2021 a 2022,
aquests 80.000 euros és el que hem afectat, però jo entenc que
40.000 són insuficients. 

Jo entenc molt bona la voluntat, però sí que li deman que
faci la interlocució amb la conselleria, amb els caps de serveis
i, si no jo li ho explicaré, però crec que no necessita molta
explicació, això és un capítol 7, si hagués estat un capítol 4 de
la 48... no hagués... valorat tant, però insistesc i reafirm la
voluntat que, per favor, vostès entenguin el cent per cent
d'aquesta esmena o almanco la puguin augmentar d'aquí al
plenari. 

I vull fer una reflexió. Jo sé que estem en una comissió
d'Hisenda i Pressuposts, de fet, substituesc el portaveu, però jo
som incapaç de donar si o no a una partida i a un centre de cost
o a un programa si no em fan una valoració política, és veritat
que hi ha esmenes que tenen una motivació prou redactada,
però quan es diu: “Unidad del dolor”, què volen fer vostès a
unidad del dolor, 200.000 euros?, o atendre la cronicitat, en
quin sentit?, amb recursos humans?, amb recursos materials?,
amb un programa?, amb sensibilització i, per tant, per això he
fet les preguntes, sé que he anat molt ràpid, sé que tenim el
temps ajustat, però crec que en aquest debat... o almanco per a
nosaltres és necessari que vostès es posicionin políticament per
saber què he d'anar a negociar, què han d'anar a negociar o què
he de dur per negociar jo amb els partits que donen suport al
Govern per arribar a acords en el plenari.

Si la dinàmica és anar amb abstenció a la majoria i ja en
parlarem en el plenari, tal vegada ens hem de formular si
realment podem negociar això sense un debat tan extens. 

Jo crec que és important, a mi vostès m’han aportat... al
nostre grup parlamentari ens han aportat prou informació pel
que tenim d'abstenció passar a sí i en les que no ens han
convençut mantenir l’abstenció. 
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No entenc, no entenc que aquí em pugui abstendre, per
exemple, o dir res de l'Oficina anticorrupció, que és un no
rotund, i jo crec que li ho he de traslladar i li ho havíem de
traslladar i com aquesta a altres partides. És veritat que hem
presentat manco esmenes que la resta de grups i això crec que
ja ho he argumentat. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i molt breument.
Efectivament, crec que això... i això que estrenam Reglament
aquesta legislatura, però és un reglament que crec que si
s'haguessin proposat aconseguir un sistema que fes més
complex i més complicat hagués estat impossible aprovar uns
pressuposts, perquè també és veritat que hi ha moltes qüestions
que fem una passadeta per damunt i són realment
transcendents, perquè som a Hisenda, darrera són partides
pressupostàries, capítol d'ingressos i un de despeses, i que
evidentment, sempre parlam des d'una perspectiva real. 

Jo, quan estudiava llatí i quan vàrem traduir l'obra de La
Guerra de les Gàlies de Juli César, sempre començava “his
rebus cognitis”, és a dir “amb això conegut”, i clar,
evidentment nosaltres parlam de transaccions, parlam
d'esmenes, parlam de propostes i a qui hem d'escoltar,
evidentment, és als que gestionen aquests pressuposts, perquè
nosaltres els dissenyam i els aprovam, però després n'hi ha que
duen el dia a dia, que duen un programa de feina en marxa i
que en funció de les possibilitats, van per aquí o van per altres
possibilitats i, evidentment, també del criteri polític, com anam
parlant setmana rere setmana, dins les diferents comissions. 

Per tant, avui se n'aproven tota una sèrie. Això no vol dir
que estiguem tancats a parlar d'altres que evidentment es
puguin anar aprovant i que, en certa manera, també
complementen l'acció de govern que s'està duent des de les
diferents conselleries en aquest sentit.  

I per part meva, res més que agrair-los a tots tot el que han
acceptat en referència a les transaccions, s'han fet des d'una
actitud totalment constructiva i moltes altres que tal volta i
sobretot a nivell personal, m'encantaria dir, podem votar a
favor, però escolti'm, també han d'entendre que la darrera
paraula la tenen els que hi han de posar les mans cada dia en
l'execució d'aquest pressupost i en la consecució d'un programa
de feina. 

Res més, gràcies. 

Sra. Durán, no passi gens de pena, jo si les hi he passades
era totalment en coneixement de causa i perquè vostè ja ho
sapigués, perquè si no també el seu debat ... i ja que és el grup
que primer intervé, evidentment, hagués estat difícil intervenir
sense fer referència a aquelles que estan transaccionades. Per

tant, per part meva no passi gens de pena, que es tracta de ser
àgils i dinàmics també.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la Sra.
Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Amb aquest esperit de ser àgils, que és
del que es tracta, no en faré ús, simplement recordar i pregar als
partits que donen suport al Govern, que es remirin aquestes
esmenes d'El Pi, que segurament podran dir que si a qualque
cosa. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam al torn de paraula del
portaveu del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, molt breument perquè, com la
resta de grups, crec que a plenari tindrem ocasió amb la resta
de grups de poder debatre les esmenes que han presentat.

Volem agrair a la Sra. Durán l'explicació que al final ha
acabat fent sobre el consorci, seguesc amb la mateixa idea,
pens que no veim aquesta situació de la mateixa manera, ... a
més que políticament no ho veim de la mateixa manera, crec
que ha tengut una visió errada de l'anàlisi de la situació, però,
bé, com vostè també ha dit, jo li confirm també que podrem
parlar en el plenari d'aquesta situació.

I a la resta de grups, posar el Grup Parlamentari Socialista
a disposició de poder seguir treballant i trobant solucions per
a aquestes esmenes, siguin en un sentit favorable o en un sentit
contrari, com ha dit el Sr. Miquel Ensenyat, també hem de tenir
en compte l'anàlisi de la situació i posar cada cèntim d'aquest
pressupost en el lloc que toca.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Ara tocaria fixar posició al
Grup Parlamentari VOX, no hi ha cap portaveu aquí, per tant
donarem la paraula ala portaveu del Grup Parlamentari Mixt la
Sra. Patrícia Font per posicionar -se.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, però no ho tenia gens previst, açò.
Jo faré el vot en concordança també amb el Govern, a causa
dels acord a què vam arribar en tema pressuposts, i sí, jo també
estic d'acord amb el Sr. Ensenyat i amb altres portaveus, que
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potser sí que hi hauria alguna esmena més que haurien de fer un
esforç per provar d'acceptar i a veure si podem d’aquí al
plenari, acabar de negociar alguna coseta.

 Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. 

Acabat el debat de la secció 17, començarem la votació, per
la qual cosa hem fet, com sempre, gràcies a l'esforç de la
lletrada i de tots els diferents grups, petits grups de votació que
esperem que s'adapti a la votació d'aquesta secció. En primer
lloc, passarem a votar ... el que sí farem és ara a poc a poc,
perquè es dificulta la visió i tot en aquest plenari, més la
votació (...)

Passam a votar, en primer lloc, les esmenes del Partit
Popular. En primer lloc, passam a votar un primer grup format
per les esmenes 13648, 13651, 13730, 13731, 13732, 13734,
13735 i 13749.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon grup d'esmenes, del Grup Parlamentari Popular,
esmenes 13655, 13742, 13743, 13768, 13776, 13784 i 13547.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Passem a un altre grup d'esmenes del Partit Popular,
esmenes 13644, 13646, 13647, 13653, 13654 i 13657.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Un altre grup d'esmenes del Partit Popular, esmenes 13656,
13757, 13744, 13758 i 13761.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Una altra esmena. Ara començarem a votar esmenes soltes.
Votem en primer lloc l’esmena 13565.

Vots a favor?

13565, del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a una altra esmena del Partit Popular, la 13652. 

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar l'esmena 13645.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, tornam  començar, esmena 13645 del Partit Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara les esmenes que han estat
transaccionades del Partit Popular. En primer lloc, l'esmena
13649 amb la transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votam la 13650 amb la transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara la 13733 amb la transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, l'esmena del Partit Popular 13812 amb la
transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes conjuntes de Podemos,
MÉS i Partit Socialista, és una mateixa esmena presentada pels
tres grups, conjuntament, i són les esmenes 13933, 13848 i la
13276 del PSOE, transaccionada, estem d'acord?

Passam a votar-la. Perdó!, perdó...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, és que abans he demanat i, o no ho he escoltat...
és la transacció que s’havia feta, sobre quin programa és, que
no l'he sentit. No m'ha quedat la transacció, com ha quedat i era
una esmena sobre les altres.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

El programa és el 313E. O sigui, sí, correcte. Seria
exactament la mateixa esmena que tenim tant MÉS per
Mallorca com nosaltres, Unides Podem. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord? Està clar el tema? Votem, doncs, les esmenes
13973 de Podem, 13848 de MÉS per Mallorca i 13276
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. En primer lloc, un primer grup format per les
esmenes 13319, 13323, 13324 i 13325.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes... Ha dit, perdó, Sra.
Secretària, 2 a favor, 3 en contra, 7 abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, ara m’ha quedat clar, perdó. Passam a votar les
esmenes 13320, 13326 i 13327.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l'esmena de Ciudadanos 13321.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l'esmena 13322 amb la transacció acceptada.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, puc demanar un recés de dos minuts per aclarir
una qüestió? És que m’acab d’adonar que, és clar, jo acab de
fer una petició als grups de govern, si aprovam aquesta esmena,
si jo accept la transacció a aquesta esmena, entenc que..., abans
he dit que les acceptava totes, però és que l'hauré de rebutjar
perquè, si no, no arribarà a plenari.

Jo el que he demanat és que no siguin 40.000, que siguin
més, entenc, per tant... Ho dic perquè he manifestat que les
acceptava, aquesta no l'accept, ho dic perquè ho sapigueu, no
sé si era implícit tal volta, entendre-ho, però havia dit que sí
que les acceptava, però aquesta no la puc acceptar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors, queda clar que no accepta la transacció, es vota
sense la transacció. Passem a votar-la sense la transacció,
d’acord? Votació de l'esmena 13322, sense transacció, tal com
estava.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

Ens falta la Sra. Durán, ara, abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem, per últim, a votar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, esmenes 13011,
13032, 13033 i 13034.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb aquesta votació acabem la votació de la secció 17.
Hem d’anar a la secció 18. Són les 16:28. A les 16:45
començarem la secció 18. Que tothom estigui avisat i ja està. 

Moltes gràcies. 

Aquí mateix, sí... aquesta tarda aguantarem aquí perquè hem
de fer diverses connexions. 

Gràcies a tots.

Perdó, perdó. Perdonin senyors...

Qui falta? Demanaria si poden tornar a connectar la Sra.
Marga Durán i asseguin-se perquè falta una votació, ens hem
adonat, d'una esmena.

Disculpin les molèsties, però abans que tothom marxi... A
veure si podem connectar una altra vegada amb la Sra. Durán.

Demano al servei d'informàtica si poden connectar amb la
Sra. Marga Durán, una altra vegada?

Senyors diputats, ho farem... perquè veig que és difícil
tornar a connectar.

Passem a votar-la sense la presència de la Sra. Durán, però
així la votem i quedem amb tota la comissió ja feta.

 Llavors, la que quedava per votar... la que ens queda per
votar és l'esmena del Partit Popular, perdó..., -deman silenci-,
la que queda per votar d'aquesta secció 17 és l'esmena a la
totalitat del Partit Popular, que era la 13482. Però com que les
hem de votar totes, deman silenci i passem a votar-la. Esmena
13482.
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Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això sí que acaba la secció 17. Perdonin, senyors, però
això de tantes esmenes és un embull.

Tornem cap a les 16:45, 16:50, d’acord? Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados, si nos vamos sentando,
empezaremos con la siguiente sección, si les parece bien.

Començam amb la secció 18, que és la Conselleria de Salut
i Consum, amb les seccions i entitats afins.

Abans de començar, demanaria si hi ha substitucions, per
favor.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Isabel Borràs substitueix Antoni Costa.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Antoni Fuster substitueix Sebastià Sagreras.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Juanma Gómez substitueix Marc Pérez-Ribas.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, presidenta, Lina Pons substitueix Josep Melià.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, presidenta, Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Començam, doncs, amb el debat 8, de
totalitat i globalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 18, Conselleria de Salut
i Consum, esmena 13483; secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, esmena 13484; E22, Gestió Sanitària i Assistencial de
les Illes Balears, GESAIB, esmena 13485; F12, Fundació de
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, esmena 13486; F14,
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, IDISBA,
esmena 13487.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 18, Conselleria de Salut
i Consum, al programa 411E, finançament sanitari, esmenes
13576, 13635, 13636, 13637, 13638, 13639, 13640, 13641,
13642, 13643, 13692, 13693, 13694, 13695, 13696, 13697,
13698, 13699, 13700, 13701, 13702, 13703, 13704, 13705,
13706, 13707, 13708, 13709, 13710, 13711, 13712, 13713,
13714, 13715, 13716, 13717, 13718, 13719, 13720, 13721,
13722, 13723, 13738, 13739, 13746, 13747, 13748, 13756,
13767, 13780, 13785, 13786, 13787, 13789, 13793, 13802,
13803, 13822, 13823 i 13824.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 18, Conselleria de
Salut i Consum, al programa 411A, direcció i serveis generals
de Salut i Consum, 13333; al programa 411E, finançament
sanitari, 13329 i 13336; al programa 413B, programes de salut
pública, esmenes 13360, 13378, 13377, 13331, 13330, 13359
i 13361; al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, esmena
13328; al programa 441A, protecció i defensa del consumidor,
esmena 13332.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 18, Conselleria de Salut i Consum, al programa 411D,
planificació, avaluació i cartera de serveis, esmena 13042; al
programa 411E, finançament sanitari, esmena 13070; al
programa 413B, programes de salut pública, esmena 13035; al
programa 541A, recerca i desenvolupament, esmena 13037;
secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al programa
411B, administració i serveis generals d'assistència sanitària,
esmena 13038; al programa 412A, atenció primària de salut,
esmenes 13036, 13039, 13040 i 13041.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, al programa 411B,
administració i serveis generals de l'assistència sanitària,
esmena 13900.

Grup Parlamentari Mixt. Gent per Formentera, PSIB i
EUIB, secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al
programa 412A, atenció primària de salut, esmena 13912; al
programa 412B, atenció especialitzada de salut, esmenes 13913
i 13914.

Començam, doncs, la defensa conjunta de les esmenes. I, en
primer lloc, passem la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Isabel Borràs.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, bones tardes, diputats, diputades. Des
del Partit Popular hem presentat una esmena a la totalitat dels
pressuposts de la Conselleria de Salut per al proper 2022,
perquè consideram que no s'han complert els objectius que es
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plantejaven en els pressuposts anteriors, i aquests consideram
que tampoc no s'adapten a les necessitats dels ciutadans de les
Illes Balears; creiem que no estan suficientment dotades
partides tan importants com, per exemple, el programa de
detecció precoç de càncer.

Com sempre, el Partit Popular farà una oposició
constructiva, fem propostes per millorar el sistema sanitari
d'aquesta comunitat autònoma i en aquest sentit van
encaminades les 60 esmenes parcials que hem presentat al
pressupost de l'any 2022. Aquest govern que tenim diu que
prioritza les persones i que no deixarà mai ningú enrere, i el
que queda clar aquí és que amb aquests pressuposts i els que he
pogut repassar, que han estat molts, cregui’m, és que prioritzen
les seves persones i els seus afiliats o assessors amb COVID o
sense COVID, amb pandèmia o sense pandèmia, sempre
afavoreixen els seus.

Perquè per prioritzar els ciutadans de les Illes Balears han
tengut sis anys i no ho han fet, ja haurien d'estar acabats molts
dels problemes sanitaris i no hi estan: la falta de professionals;
la saturació dels hospitals; les llistes d'espera, que es troba
desbordada per a intervencions quirúrgiques, per a consultes,
i ja no diguem per a un TAC o per a una ressonància, que
poden estar més d'un any per fer-se. A dia d'avui no sabem
quantes persones esperen per a una segona visita de qualsevol
especialitat, perquè està amagat i no ens contesten les preguntes
escrites que fem nosaltres, però n’hi ha prou que ho demanem
a qualsevol familiar o fins i tot a qualsevol veïnat perquè ens ho
conti.

Tenim una atenció primària col·lapsada i molt cansada, amb
moltíssimes deficiències en les infraestructures, només hem de
fer una volta pels centres de salut per saber-ho. Des del Partit
Popular no volem deixar d'agrair la feina que tots els
professionals sanitaris i no sanitaris del nostre sistema de salut
fan i encara estan fent, en condició que qualque vegada són del
tercer món i que es veuen menyspreats per aquest govern amb
exigències no sempre justes. Per això, qualcuna d'aquestes
esmenes van encaminades a millorar la situació de precarietat
laboral del nostre personal sanitari i no sanitari dels nostres
hospitals.

El debat respecte de la totalitat el reservam per al ple i avui
ens centrarem en la defensa de les esmenes parcials, unes
esmenes parcials que algunes coincideixen amb altres grups,
són esmenes, crec, que realistes i constructives, i que
reflecteixen les demandes i necessitats dels ciutadans als
diferents indrets de les nostres illes.

Per una banda, presentam una sèrie d'esmenes que es
presenten des de fa anys, però que són necessàries perquè no
estan cobertes i que segueixen demanant els nostres
professionals i les persones, i que són rebutjades cada any pel
Partit Socialista, però que les tornam fer maldament s'hagin
presentat a qualque comissió, perquè no ens fan cas. Per
exemple, tot un seguit d'esmenes dirigides a salut mental,
antigues i noves, per fer front a aquesta altra pandèmia de
trastorns mentals.

He dividit les esmenes en cinc blocs: un és salut pública,
l'altre atenció primària, assistència sanitària, infraestructures i

millores salarials de salut pública. Són una sèrie de millores
dirigides a promoció i protecció de la salut i prevenció de la
malaltia, que maldament vostès no es cansin de repetir-nos que
nosaltres, el 2015, la legislatura passada o fa dues legislatures
que governaren i no férem res, nosaltres començàrem un pla de
salut, un pla de detecció precoç de càncer de còlon que vostès
no han estat capaços de continuar, ni tan sols no continuar-lo,
sinó que l'han disminuït, per exemple, a Menorca, i no ha estat
culpa de la pandèmia.

També hi ha una sèrie de vacunes, com és el virus del
papil·loma humà per als nins, per al gènere masculí, i la vacuna
antipneumocòccica que la consellera en aquesta comissió va
reconèixer que faltava, som la darrera comunitat autònoma que
l'ha d'implantar.

Hi ha també una sèrie d'esmenes per avaluar les noves
estratègies de salut que tenim, que ja sabem el molt que als
professionals sanitaris ens agrada avaluar per poder seguir
millorant. També afegim l'elaboració de tres estratègies: una
d’humanització, una altra de seguretat en el malalt, que ja
sabem que n'hi ha una, però que no abasta tots els hospitals de
les Illes Balears, hospitals i primària, i a una altra, que és un pla
d'addiccions, que la podríem enquadrar dins salut mental.

També, en aquest apartat de salut pública demanaríem una
reforç de la unitat de qualitat, composta només per una persona
que fa totes les auditories de qualitat dels hospitals i de qualitat
de les unitats docents.

Respecte d'atenció primària, totes les cinc o sis que hi ha
dirigides a atenció primària van encaminades a augmentar la
resolució dels professionals d'atenció primària, això és perquè
puguin més diagnòstics des d'Atenció Primària i no carreguin
els hospitals, per això els hem de dotar de més eines i de més
autonomia, i les esmenes van encaminades a augmentar els
ecògrafs, augmentar els dermatoscopis i els aparells de raigs
ics, com els mapes, els mapes són una sèrie de dispositius que
tenen els professionals d'atenció primària per poder
diagnosticar millor les hipertensions arterials. I d'aquesta
tecnologia, si la dotam i si en donam més, en lloc de
diagnosticar només un metge de cada centre de salut ho podran
fer quasi tots.

També volem millorar totes les infraestructures d'atenció
primària.

Un altre bloc d'esmenes l’hem anomenat assistència
sanitària i totes van encaminades a millorar i reforçar purament
l'assistència sanitària. Volem crear unitats de geriatria; la
geriatria és com la pediatria, la geriatria als majors és com la
pediatria al nin, no perquè siguin gent jubilada o gent major de
65 anys, són persones que tenen unes necessitats integrals i per
a aquestes persones a ca nostra, a aquesta comunitat no hi ha
cap geriatra, és vera que hi ha una unitat docent de geriatria,
però és a Sant Joan de Déu, no és a cap dels nostres hospitals
públics.

 També voldríem estudiar per als nostres majors, voldríem
reforçar el Pla de cronicitat i estudiar si les pròtesis auditives i
les mascaretes poguessin ser gratuïtes, les mascaretes voldríem
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que ho fessin i estudiar si les pròtesis auditives ho podrien ser
o no.

 També voldríem tenir un servei d'al·lergologia, que està
aprovat en el debat de política general del 2017, i encara no
tenim més que un al·lergòleg a tota la comunitat autònoma.

Fem també tot un seguit d'esmenes per reforçar el Pla de
salut mental, com s'ha dit abans, el pla d'addiccions i altres,
com per reforçar les unitats de patologia dual, trastorns de
conducta alimentària i crear una unitat de continuïtat
assistencial per als trastorns de l'espectre autista. Tots saben
que el trastorn d'espectre autista són nins i nines que tenen unes
característiques molt especials i maduren amb molt de retard.
Aquests nins, quan acompleixen els 18 anys, els donen l'alta,
podeu imaginar-vos com es queden les famílies totalment
desemparades, sense tenir una continuïtat assistencial, perquè
se'n van a les unitats d'adults. Volem augmentar les ajudes als
consells i als ajuntaments per tal que puguin reforçar els
recursos, tant per a aquests nins, com els recursos per a les
addiccions.

També volem fer, hem fet una sèrie d'esmenes per
augmentar les plantilles, tant d'atenció primària com de
professionals d'infermeria i medicina de les especialitats que
falten: anestèsia, endocrinologia, traumatologia, neurologia,
ginecologia, total, tot és per intentar millorar les llistes d'espera.
També volem millorar la coordinació d'atenció primerenca i les
unitats dels trastorns del llenguatge, que està augmentant molt
la prevalència.

Quant a infraestructures, totes les esmenes van dirigides a
millorar i crear infraestructures, redacció de projectes i,
sobretot per integrar sistemes informàtics entre els hospitals, en
aquesta comunitat autònoma tenim vuit hospitals i vuit sistemes
d'informació diferents, i, a més, estan barallats amb atenció
primària, amb la qual cosa els metges de la zona d'una àrea de
salut no es poden comunicar o no podem veure si el seu malalt
se'n va a un altre hospital que no sigui el que li toca, no poden
veure com està aquell malalt. Això respecte dels públics, però
sí pensam que molts, ara, per exemple, durant la pandèmia
molts dels nostres malalts se n'han anat a hospitals privats, des
dels centres de salut o des de qualsevol hospital no es poden
comunicar. Creiem i fem una esmena prou important, són de 2
milions d'euros, per intentar integrar aquests sistemes.

Per finalitzar, hem titulat aquesta part d'esmenes de millores
salarials per als professionals i és el complement de fidelització
i una indemnització per poder iniciar l'equiparació amb el plus
d'insularitat amb Canàries, i així ser més competitius a l'hora
d’atreure determinats professionals a les nostres illes.

I una paga extraordinària per la COVID, molts de sanitaris
tengueren una recompensa molt petita d'una pandèmia que
encara dura i encara es troben al 140%.

Com he dit, el Partit Popular presenta aquestes esmenes
totes en positiu i totes pensant en les Illes Balears, en totes i
cadascuna 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...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

... -muy bien, acabo- i a transaccionar tot el que considerin per
poder millorar els pressuposts sanitaris d'aquesta comunitat.

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

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. Passam el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bones tardes a tothom. Nosaltres
no hem presentat una esmena a la totalitat, un poc en la línia del
comentari que hem fet a la secció 17, perquè el pressupost de
la conselleria davant la reivindicació del nostre grup
parlamentari ha anat traslladant al llarg d'aquesta legislatura i
d'aquest exercici pressupostari, ja ho vàrem fer així a la
compareixença de la consellera en presentar el pressupost.

L'augment del pressupost que s'ha fet ens du a treballar
esmenes parcials, i vostès tenen aquí 12 esmenes, que, a més a
més, tenen un volum pressupostari que tampoc no és gaire
traumàtic, són 3 milions d'euros més o manco, en conjunt.

La línia amb la qual hem treballat aquestes esmenes
parcials, per a la qual demanam el suport, va en la línia de tot
el debat que ha dut la Comissió de Salut durant enguany, les
reivindicacions que nosaltres hem pogut articular a través de
proposicions no de llei, o que hem donat suport a altres grups
parlamentaris amb les seves iniciatives envers el que traslladen
els usuaris de l'atenció primària, els usuaris de l'àmbit sanitari,
els treballadors públics i les seves associacions. Sabíem
d'iniciatives que altres grups parlamentaris ja han presentat amb
proposicions no de llei, i que vendrien, per coherència,
materialitzades en el pressupost. I, per tant, nosaltres hem anat
a les que han defensat.

Vostès tenen aquí faré un esment ràpid, per justificar els
motius, per traslladar-los a vostès la informació que pertoqui,
si alguns encara tenen dubtes d'aprovar-les en aquesta comissió,
i que no vagin ja a plenari, o que a plenari puguin encara
debatre’s i sortir endavant, sobretot totes les campanyes de
sensibilització i conscienciació de la ciutadania i dels usuaris de
diferents col·lectius, especialment el col·lectiu jove i el
col·lectiu que té difícil accés a serveis públics de salut com la
població immigrada, especialment, hem demanat diferents
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actuacions en aquest àmbit, sobretot amb l'obesitat, per
exemple, infantil, en l'àmbit de l'abús de la farmacologia o
l'automedicació.

Veuran també que a l'àmbit de dotar d'una unitat
especialitzada, nosaltres ho hem enfocat a l’Hospital
Universitari Son Espases, envers d’una demanda que ja es du
des de fa estona per a aquests especialistes, i sobretot perquè
també és un debat que compartim diferents grups parlamentaris,
ho hem vist a diferents iniciatives a la unitat d'al·lergologia que
tal volta du una petició pressupostària més elevada, 700.000
euros.

L'actuació multidisciplinar, es demanda pel col·lectiu que
pateix i pels seus familiars, l'esclerosi lateral amiotròfica sí que
fa, hi ha hagut molta sensibilitat, amb declaració institucional
fins i tot per part d'aquest parlament, trobaven que s'ha de
començar a visualitzar d’una manera específica amb un
programa, i a l'esmena 13330.

Altres esmenes dins aquest àmbit, per exemple, van al tema
dels ostomitzats -no em sortia la paraula ara en català-, sí que
és un esforç que es demanava també a les instal·lacions dels
municipis, evidentment, és on més n’hi ha d'haver, i en el centre
de salut, però el que no hi ha, i ens hi hem trobat, sobretot
comentar per aquests pacients, encara és una conscienciació de
la ciutadania, és una petita actuació que entenem que és
important i que tal volta es pot començar a visualitzar també
per a la sensibilització de l'àmbit especialment de la
restauració, per exemple, per fixar-ho més. Saben vostès que
una carència important i una demanda de molts de batles i
batlesses a molts de municipis és sobretot la dotació del servei
d'ambulància permanent a segons quins municipis on tenen,
malgrat no hi hagi una incidència de població turística durant
tot l'hivern, sí que hi ha, de vegades, perquè l’ambulància s’ha
de traslladar a actuar a una altra urgència, el servei vital bàsic
o el Suport Vital Avançat és necessari que tengui una resposta
immediata, parlam d'una resposta en poc temps i una arribada
immediata d'aquests recursos més adient en el moment. 

Vostès veuran també que parlam de visualització,
sensibilització i conscienciació en tema de les malalties
minoritàries, per dir-ho d'una manera o també de la malaltia
pulmonar obstructiva, són temes que vostès ja coneixen i estan
crec prou motivats a l'exposició justificativa. Destinar suport de
personal en el tema de reforçar l'Atenció Primària a diferents
hospitals de referència a cada una de les illes, també per a
nosaltres és important, i els demanam el suport a aquesta línia.

La campanya de vacunació, tenir una prestació cartera de
vacunació no major que tenen altres comunitats autònomes,
però si igualar els pediatres dels serveis públics de salut i dels
privats també, traslladen als seus familiars la necessitat de
vacunar des del naixement, és a dir, de la primera cartilla de
vacunes, i vostès saben que reiterem aquesta petició en tema,
per exemple, de preveure les diferents variants, de la B i la C,
WY de l'hepatitis, perdó, de la meningitis. I, per tant, vostès
veuran: reiteram el mateix? Si, i crec que conscienciem la
consellera de cada vegada més, que és una passa que ha de fer
i que s'ha de demanar més finançament als pressuposts generals
de l'Estat, nosaltres l’acompanyaríem en aquesta línia.

També hi ha hagut una declaració institucional, i em sembla
que hi va haver fins i tot una proposició no de llei conjunta de
tots els grups parlamentaris envers el tema de l’estratègia de
l'hepatitis C, i tenim una iniciativa per a la implementació
d'aquest programa de sensibilització, també per a aquesta línia.

Generalment, posicionament damunt la resta d'esmenes,
amb el temps que em queda a la primera intervenció, el Pla
d'infraestructures sanitàries, dic el mateix que hem dit a la
secció 17, amb el pla d'infraestructures, la planificació de
l'àmbit sociosanitari. Entenem que no és una qüestió de dur
aquí el que ens arriba, que és necessari només a un municipi o
un altre, sinó que no hem deixar de banda els que no ens han
traslladat, i crec que hi ha d'haver un consens molt clar i una
planificació global, tal vegada a través de la Comissió de Salut
i la Comissió de Serveis Socials, però establir o plantejar
aquest parlament un pla d'infraestructures necessàries per a
equitat i igualtat d'oportunitats a tots els àmbits territorials, en
l'àmbit educatiu, en l'àmbit sociosanitari, en l'àmbit també
sanitari. Per tant, nosaltres en principi traslladarem una
abstenció inicial a totes les propostes de qualsevol grup en el
que suposa la creació d'un nou centre, un segon PAC o la
reforma d'hospitals.

Crec també que és important tal vegada que el Govern, i
nosaltres ho demanarem, faci una presentació de quina serà
l'evolució en el que roman de legislatura, de la implementació
del Pla d'infraestructures que té aprovat i pendent, perquè ens
orientarà a fer al final d'aquesta legislatura uns pressuposts que
prioritzin l'atenció d'aquestes infraestructures i una resposta
immediata.

Ens consta, a més a més, que s'ha alentit molt l'execució de
moltes obres arran de la pandèmia, per tant, s'ha de reformular
de dalt a baix.

Sra. Borrás, hi ha una qüestió que jo li he dit abans a la Sra.
Durán, nosaltres rebutjarem qualsevol esmena que vagi, i
malgrat toqui la sensibilitat entre atenció primària o a pediatria,
però que avui és l'Oficina anticorrupció, vostès saben el nostre
posicionament. No podem de cap de les maneres, per molta
proposta que vostès facin d’una actuació que creiem que és
necessari, però que no surti dels pressuposts buidar un servei
que entenem que és garantista de la transparència i del bon
govern i de la bona gestió de qualsevol càrrec públic, com és
l’Oficina Anticorrupció, ho hem manifestat abans a la Sra.
Durán a la secció 17, li ho manifestam aquí, a la secció 18, els
meus companys li traslladaran a la resta, on vostès buiden
aquesta oficina anticorrupció. Per tant, no li donarem suport a
aquesta línia.

Em sembla que hi havia una proposta també, si em dona
temps llavors la manifestaré, crec que era dels grups de MÉS
per Menorca, jo ho dic, m’avançaré a justificar una qüestió que
per a nosaltres és no la qüestionam, és a dir, el coneixement
dels treballadors públics de les dues llengües i l'ús de les dues
llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma no el discutim
de cap de les maneres, però donar un suport a una esmena que
demana 200.000 euros per a la formació dels treballadors
públics de la salut, per a aprenentatge del català, quan hi ha les
carències importants que tenim en prioritats, que ens falten
professionals sanitaris, encara no hi ha suficients recursos per
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minvar la demora; ens falten moltes unitats i a una
interpel·lació ho va dir el diputat per Formentera, a l'illa de
Formentera, en el seu hospital; nosaltres, per coherència, no
donarem suport a prioritzar aquesta quantia de 200.000 euros
ara mateix, en la situació que ens trobam.

A la resta d’esmenes, en principi, Sra. Borrás, ja li dic que
sí, salvat que perquè entenem, és ver, ja els va passar l'any
passat, a nosaltres ens dóna molta informació, però jo entenc
que totes les esmenes que rebutja aquí el Govern i que rebutgen
altres, són esmenes que ens endurem per millorar el sistema de
salut i que seran les nostres prioritats quan es governi, perquè
hi ha una sèrie d'actuacions que és reformular o afectar totes les
polítiques de l'àrea de salut de la secció 18. Per tant, entenem
que són línies que s'han de millorar, entenem que ha de ser la
prestació de serveis que a l’àmbit de la salut pública la nostra
comunitat hi ha d'anar perquè vostès esmenten aquí qüestions
que s'han de millorar molt en tema de serveis que no s'han
implementat o que s'han de millorar, i nosaltres li donarem
suport.

Però d'això en queda constància, d'això hi ha un itinerari
important, i crec que orientarà també a prioritzar línies
d'actuació en els futurs exercicis pressupostaris o futures
legislatures.

Quant el capítol, vostès veuran que no hem tocat nosaltres
el capítol 1...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -deu segons- el capítol 1, en tema de treballadors públics, no
ens hem oblidat dels treballadors públics, és a l'articulat, vostès
veuran que hem defensat a l'articulat les retribucions en aquest
àmbit de fidelització dels nostres treballadors públics de l'àmbit
sanitari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del Grup P
arlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Són un
total de 9 esmenes que el Grup Parlamentari El Pi presenta a
aquesta secció 18, Conselleria de Salut i Consum, i m'agradaria
destacar-ne sobretot dues que fan referència a la salut mental de
joves i d'adults a la nostra comunitat, i també de tota la
població, en general: són la 13035 i la 13042.

La 13035 té una quantia de 30.000 euros, que servirien per
impulsar les campanyes informatives de sensibilització i
prevenció de trastorns de la conducta alimentària entre els
joves i adolescents, un tema que ja es va tractar també a una

proposició no de llei a la Comissió de Salut. Hem estat també
coherents amb tot allò que hem defensat durant enguany durant
tota la legislatura.

La 13042 té una partida de 500.000 euros i és per
augmentar la partida destinada a implementar el Pla estratègic
de salut mental. Creiem que és imprescindible, ho hem cregut
sempre, ho hem defensat sempre, però ara encara més, vist que
la situació emocional de la ciutadania es complica per mor de
la situació que hem viscut, vivim i, malauradament, creiem que
viurem, de pandèmia.

La resta són molt concretes, una d'elles és la partida per a
investigació a la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears, pensam que és imprescindible, és el moment també
d'incrementar aquests pressuposts i hem posat aquí una partida
de 2 milions d'euros. Nosaltres insistim en aquesta qüestió, una
esmena que traslladam d'un exercici a un altre i que, de
moment, no té el suport que creiem que hauria de tenir, i més
ara que sembla que apostam més per la ciència.

Per altra banda, també n'hi ha, com deia, de concrets, que
ara sí vaig a relatar-los, com, per exemple, el restabliment del
Servei de Salut, de la unitat bàsica de la Colònia de Sant Jordi,
que és la 13036.

Una altra que és la instal·lació o la construcció, més ben dit,
un nou PAC a Artà; i una altra, que és la redacció del projecte
bàsic i d'execució del segon PAC de Manacor, així com
reparacions al centre de salut de Pere Garau a Palma, que són
un total de 300.000 euros; una esmena que ja havíem fet que la
consellera quan va venir a explicar-nos els pressupostos, va dir
que preveia ja aquestes millores al centre de Pere Garau. En
qualsevol cas, nosaltres l’hem mantinguda, perquè pensam que
pot rebre el suport de tots vostès. 

Després, ja per acabar, ... a veure, també n'hi ha una del
Servei de Salut de la unitat bàsica de la Colònia de Sant Jordi,
com estava abans de la pandèmia que és la 13036; i  n'hi ha una
altra que té un component útil però també diria que romàntic,
també la traslladam d'una a l’altra i és el nostre homenatge a
Jaume Font que, com vostès saben, durant la passada
legislatura i també a inicis d'aquesta insistia que volia que
s'instal·lassin desfibril·ladors automàtics a zones públiques de
gran afluència. Així és que, en homenatge a ell, aquesta és una
de les esmenes que miram amb molta d’estimació i que, a més
a més, pensam que és necessària, tot i que ja des de la
conselleria en qualque ocasió ens han dit que no els pertoca a
ells posar aquests desfibril·ladors, és la 13038. 

Aquestes són bàsicament les nostres, jo crec que almanco
n'hi ha dues o tres que crec que haurien de tenir el vist-i-plau de
tota la Cambra, esperem que totes però, si no, les que he 
anomenades, les primeres, pensam que són absolutament
imprescindibles.

Pel que fa a les esmenes que ha presentat la resta de grups,
dir que ens mourem entre el sí i l'abstenció a totes les del Partit
Popular; no les relataré ara una per una perquè és una llarga
llista la de les esmenes que han presentat, però no li direm cap
no a les esmenes que ha presentat el PP, ni tampoc cap no als
Ciutadans, on també estarem entre el vot afirmatiu i l'abstenció.
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Al Grup Mixt dir-li que votarem a favor d'aquesta esmena
que avui presenten, em referesc a MÉS per Menorca, i al Grup
Mixt pel que fa a l'esmena que ha presentat Gent per
Formentera, en aquest cas PSIB-PSOE i la resta de grups que
la conformen, votaríem sí a la 13913 i ens abstendríem, de
moment, a la 13912 i 13914.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Passam el torn ara al portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, en aquest cas, el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, PSIB, Esquerra Unida, hem presentat tres
esmenes relatives a la millora de l'atenció sanitària a
Formentera.

La primera, ja s'ha debatut també en diverses ocasions, és
per al tema de les emergències sanitàries a Formentera, i es
presenta una esmena justament per disposar de més sous per
poder ampliar o millorar la cobertura sanitària de les
emergències a Formentera, bé sigui amb més personal, bé sigui
ampliant el servei, bé sigui el que necessita la població de
Formentera. 

Després, malgrat tot, s'ha fet l'exposició per molts dels
portaveus que m'han precedit que es necessita de cada vegada
més personal, i en el cas del tema del càncer, per desgràcia, el
necessitem de cada vegada més, i a Formentera i a Eivissa
necessitem més oncòlegs, perquè veiem no només que s'ha
incrementat la incidència d'aquesta malaltia sinó també que els
oncòlegs no sempre poden romandre a Eivissa per un problema
molt greu que hi ha, que és el tema de l'habitatge. Llavors, es
presenta una esmena per veure si es pot ampliar la plantilla
d’oncòlegs a l’àrea de salut, tant per donar servei a l'illa de
Formentera com a l'illa d'Eivissa, per l’alta incidència que hi
ha.

Després, ja en la interpel·lació que es va fer també ahir en
el plenari d'aquí del Parlament, vaig parlar justament de la
necessitat que les plantilles es vagin complementant amb tot el
personal necessari, es presenta una esmena per anar a poc a
poc, ampliant aquestes plantilles i completar-les, perquè no hi
hagi tant de personal que estigui localitzat, s'han fet esforços,
però fa falta encara alguna cosa més, i és una esmena relativa,
justament, a aquest increment de la plantilla de manera
estructural.

Respecte de les esmenes presentades per la resta de grups,
sí que a algunes les votarem a favor. 

Sí que volia fer un esment a la Sra. Borràs perquè,
sincerament, ha dit que ha fet una intervenció en positiu i,
sincerament, la meva modesta opinió és que, molt positiva no
ha estat, perquè ha dit una crítica molt forta referida al tema de
la salut, quan qui va retallar en salut o va desviar fons a la part
privada en lloc de fer-ho a la pública va ser el Grup Popular, i
sincerament, crec que “en positiu” és una altra manera de dir-

ho, no és aquesta, crec que som aquí perquè treballem tots per
al mateix; igual que vostè ha dit la seva opinió, crec que tenc
dret a expressar la meva perquè crec que el to era un poc dur,
referit al que estàvem parlant, perquè diu la paraula positiu
però el que és el discurs, al que anava, no era precisament
positiu, almenys en la meva humil opinió. 

De les esmenes relatives al Grup Parlamentari El Pi sí que
n’aprovarem alguna; del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, òbviament a aquesta esmena que ens presenta sí que
li donarem suport. 

Sr. Gómez, l'Estatut d'Autonomia estableix el tema del
català, i sí que és cert que moltes vegades tenim persones que
venen de fora i que la seva llengua materna no és el català.
Llavors, fer un impuls perquè la gent pugui aprendre una de les
nostres llengües cooficials de la nostra comunitat, no és una
cosa dolenta. Crec que hem de deixar d'utilitzar la llengua com
una arma i utilitzar-la com per al que serveix, que és unir les
persones, ja que són dues les llengües oficials d'aquesta
comunitat, és important que deixem de fer-ho d'aquesta manera,
que crec que no és la que pertoca i que s'està utilitzant, no
només a nivell autonòmic sinó també a nivell estatal, per
diversos grups.

Per part del Grup Parlamentari El Pi, les campanyes
informatives sí que tendran suport per la nostra part.

Per part del Grup Parlamentari Ciutadans, Sr. Gómez, al
tema de les ostomies, el vam parlar, ja vam parlar d'aquest tema
a la Comissió de Salut, justament del tema dels pacients
ostomitzats i hi estam d'acord; així com també el tema de
l’obesitat infantil, de la prevenció perquè la prevenció de la
salut ha de començar des d’edats més primerenques.

I al Grup Parlamentari Popular... Parlar d'un pla
d'humanització justament a l’àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera, ja tenim una gran..., a Eivissa i Formentera ja
tenim un grup treballant en la humanització de l’assistència
sanitària, hem vist que funciona molt, molt, molt bé, i llavors,
que es faci aquesta qüestió a nivell més autonòmic, ens sembla
també una molt bona idea i per això tendrà el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Comencem ara el torn en contra.
En primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos la Sra. Martín

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En aquesta sisena onada que estam
vivint és evident que la salut és una qüestió primordial i tots els
esforços que es facin, benvinguts siguin. Evidentment, s'han fet
passes endavant respecte de legislatures anteriors, s'han fet
passes endavant respecte de l'any passat, però hem de seguir
avançant i mai, mai, mai no estarem satisfets, no podem dir que
estiguem satisfets, però sí que hem de reconèixer l'esforç, que
hi és, i molt, en aquesta secció 18 per dotar tota una sèrie de

 



2236 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 89 / fascicle 3 / 15 de desembre de 2021 

programes, generar més llocs de feina, millorar els recursos, les
infraestructures, etc.

En aquest sentit, des d'Unides Podem vàrem presentar tota
una sèrie d'esmenes orientades a garantir la rehabilitació dels
equipaments sanitaris, tant hospitalaris com d'Atenció Primària,
i també a millorar el manteniment de tots els equips que tenim
als centres, perquè és evident que una ressonància que estigui
un dia aturada, que estigui tres dies aturada, genera llistes
d'espera, genera possibles complicacions als pacients i també
tota una sèrie de “disconfort” a les seves famílies, per això
nosaltres hem anat a garantir el bàsic funcionament del sistema
sanitari. 

En relació amb les esmenes presentades, necessitam una
atenció humana, professional i d'acord amb l'evidència
científica. En aquest sentit, òbviament, donarem suport, per
exemple, a l'esmena presentada pel Partit Popular en relació
amb el Pla d'humanització; al Grup Parlamentari Ciutadans,
independentment que es puguin arribar a altres acords, també
ens preocupa el tema de l'obesitat infantil i adolescent, és una
situació, desgraciadament, que de cada vegada va a més, i va a
més en relació també amb els determinants socials, que a
vegades no es tenen en compte suficientment, llavors, per
prevenir hem d'actuar a tots els factors que intervenen en cada
una de les situacions. 

El tema de les ostomies, que afecten no només a la vida de
les persones sinó també a la imatge corporal, tenen tota una
sèrie de factors psicològics que s'han de tenir en compte.

Campanyes, i parlam també de salut mental, sobre la
conducta alimentària presentada pel Pi, també nosaltres en
serem favorables.

I, òbviament, per cuidar, ens hem de comunicar, i totes les
mesures que puguin apropar el català al personal que està en el
sistema de salut, benvingudes siguin i comptaran sempre amb
el nostre suport.

També hem d'avançar, òbviament, som una comunitat
pluriinsular, en l'equitat, l'equitat en l'accés als serveis sanitaris
i, des d'aquest punt de vista, donarem suport, lògicament, a la
millora de les emergències sanitàries a Formentera. Ha estat un
tema recurrent al llarg de tota la legislatura i arribam a poc a
poc a donar resposta a totes les situacions, i benvingut sigui
aquest reforç a Formentera, llargament anhelat. També suport
a l'oncologia i, òbviament, la millora de la plantilla, que no
només es farà a Formentera sinó també a altres centres.

En definitiva, millores, millores substancials, però hem de
ser conscients que queda molt de camí per recórrer.

I al Partit Popular el convidaria que totes aquestes esmenes
que han presentat aquí, moltes d'elles interessants, algunes
sobre qüestions que ja estan resoltes o que s'estan fent, les
fessin arribar per favor -els demanaria, i és un prec, que els fem
arribar des d'Unides Podem- a les comunitats autònomes allà on
governen, perquè sembla que aquestes qüestions no es tenen en
compte a altres comunitats autònomes, i seria molt bo que
poguessin tenir les idees que vostès han treballat aquí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Té ara la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, i
que quedi constància que substitueix la Sra. Campomar en
aquesta comissió. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Això volia dir, perquè he
entrat un poc tard, venc en substitució de la diputada Joana
Aina Campomar precisament a la Comissió de Pressuposts. Ho
dic perquè, tot i que coincidim amb membres amb els quals
som a la de Salut, venim a parlar sobretot de pressuposts,
sobretot tenint en compte que el que farem avui és ja incorporar
dins la proposta de pressuposts que anirà a Ple tota una sèrie
d'esmenes que s'acceptaran i altres que no acceptaran que es
debatran dins el Ple de pressuposts la setmana que ve i que
també segurament alguna més de les que ja s'aprovaran avui
aquí també s'aprovaran. Ho dic perquè ja serem a temps a
parlar més a fons de determinats continguts que són més de
caràcter polític que no econòmic. Al cap i a la fi aquí el que
feim és distribuir un pressupost d'ingressos i un pressupost de
despeses, sense poder-hi entrar molt a fons, perquè cinc minuts
que tenim per parlar, evidentment, no donen absolutament per
a res i especialment per fer determinades anàlisis en
profunditat. Jo almanco m'abstendré, per tant, em limitaré just
a parlar de les que votarem a favor.

Sí que no puc deixar de fer un comentari important respecte
de la intervenció que ha fet la Sra. Borràs. Quan diem “no
deixam ningú pel carrer o no deixam ningú pel camí”, ens
referíem sobretot, no sé si vostè se'n recorda d’aquell decret
ignominiós que retirava la sanitat pública a determinats
col·lectius. Per tant, una de les qüestions que es varen
reconduir va ser precisament aquesta, i en això ens referim que
la sanitat -entenem- ha de ser universal i que per tant tothom,
tothom, tothom hi ha de tenir accés. A això ens referim amb no
deixar ningú pel camí.

Respecte d'altres qüestions, un pot veure com s'han
incrementat els pressuposts dedicats a sanitat en aquests darrers
exercicis, i parl de la legislatura passada i de l'actual, i això,
evidentment, no vol dir que no haguem de ser o seguir sent
crítics amb aquelles qüestions que encara no hi arribam, que
crec que tots en som molt conscients. Fins i tot el mateix
govern crec que és el primer que n’és molt conscient i que
necessitaria d'un increment important del pressupost que
dedicam a salut, tot i que evidentment se'n duen la gran o el
percentatge més alt dels pressuposts de la comunitat autònoma,
però són suficients? No ho són, i crec que tots en som
conscients d'això.

Precisament quan parlam de la millora de finançament,
quan parlam de règim fiscal, quan parlam de la revisió del
sistema autonòmic de finançament, evidentment no parlam de
boira, parlant d'accions concretes i sobretot parlam d'educació
i parlam de sanitat. I d'això n'hem de ser conscients.

Jo que no volia fer una intervenció política, ja la faig, però
bé. 
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Em cenyiré, si els sembla bé, a les esmenes que donarem
suport. Respecte del Partit Popular, la 13643/21; del Grup
Parlamentari Ciudadanos, 13331/21 i la 13333/21; d’El Pi,
13035/21; del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, la
13900/21; i del Grup Mixt MÉS, Gent per Formentera,
PSIB-PSOE i Esquerra Unida, les 13912, 13913 i 13914/21. 

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el torn ara del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Juli Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Vull
començar la meva intervenció posant de manifest el suport del
Grup Parlamentari Socialista, com no pot ser d'una altra
manera, als pressuposts de la comunitat autònoma per a 2022
i, en concret, al pressupost relatiu a la secció 18. Un pressupost
que per primera vegada en la nostra història superarà els 2.000
milions d'euros, amb un increment d’un 4% respecte de 2021
i del 53% respecte del pressupost de 2015; uns increments
pressupostaris que no fan una altra cosa en aquests moments
que demostrar el compromís i l'aposta dels diferents governs
presidits per la Sra. Armengol per al sosteniment, la defensa i
l'enfortiment del nostre sistema públic de salut. 

Tot això, tots aquests increments, en el marc recent, en
aquests dos darrers anys, d'una pandèmia generada per la
COVID-19 que, com bé vaig dir a la compareixença de la
consellera fa unes setmanes, va posar potes enlaire els
pressuposts que es varen aprovar per a l'any 2020 i varen
condicionar totalment els pressuposts aprovats per a l'any que
aviat deixarem enrere, per a 2021. 

Així i tot basta fer una ullada a les diferents memòries
relatives a la Conselleria de Salut, a la secció 18 i a la secció 60
de l'ib-salut, per comprovar com encara ara és necessari
prendre actuacions relatives a la contenció de la pandèmia en
la mesura que aquesta es vagi modulant i d'acord també a la
seva pròpia evolució. 

En qualsevol cas, la pandèmia no ha de fer que deixem
d'atendre tots aquells reptes que la mateixa pandèmia ha deixat
palès que cal afrontar a la nostra comunitat autònoma a l'àmbit
sanitari de forma acurada, adequada i també proactiva, com
pugui ser, per exemple, millorar el temps de resposta en els
processos assistencials i la seva digitalització, reforçar
l'Atenció Primària, apostar per la universalitat, l'atenció
personalitzada, i adequar la cartera de serveis a les necessitats
de la nostra població; també impulsar la política de recursos
humans mitjançant diferents plans d'estabilització,
desenvolupar el Pla d'infraestructures, en els quals ja s'ha fet
menció a aquest debat, o impulsar, entre d'altres, el Pla de salut
mental i d'atenció a la cronicitat, tal com ha previst i tal com
executa ara mateix la Conselleria de Salut i Consum.

En qualsevol cas, dit això, feta aquesta breu valoració,
passaria a comentar algunes de les esmenes parcials que s'han
presentat pels diferents grups parlamentaris i deixaria per al

debat de la propera setmana al Ple les esmenes presentades a la
globalitat de la Conselleria de Salut, a l'ib-salut, al Banc de
Sang, a l'IDISBA i a GSAIB.

En primer lloc, faria esment a un bloc d'esmenes relatives
a infraestructures i millores tecnològiques. En aquest sentit, si
no m'he descomptat, serien al voltant d'unes 17 esmenes del
Grup Parlamentari Popular per un import proper al 9,3 milions
d’euros que, com bé deia, estan destinades a la millora, la
reforma, l'ampliació o la construcció de diferents unitats
bàsiques de salut i centres de salut, i també la seva adaptació
tecnològica i digital. En aquest sentit, avançar que des del
nostre grup rebutjarem tot aquest conjunt d'esmenes perquè
entenem que el fet d’acceptar-les implicaria condicionar tota la
planificació tècnica que ha realitzat el Servei de Salut en
relació amb aquest tipus d'infraestructures i també amb les
millores a l'àmbit tecnològic i digital.

Com és sabut, el Servei de Salut ve desenvolupant un pla
d'infraestructures sanitàries que aposten per la millora i la
modernització de la xarxa sanitària pública de la nostra
comunitat autònoma i també per cobrir les necessitats de
l'atenció primària sanitària a Balears, a la nostra comunitat
autònoma, com bé deia.

L’objectiu d'aquest pla és cobrir aquesta demanda a
aquelles zones on, per exemple, com a conseqüència de
l'increment de població es requereix ampliar o millorar els
centres de salut que puguin existir. Igualment, lligat a aquest
pla d'infraestructures, també la Conselleria de Salut preveu
l'ampliació d'un catàleg de serveis sanitaris que presten ara
mateix aquests centres d'atenció primària més antics i que
incorporaran també amb aquestes noves infraestructures noves
prestacions i serveis tecnològics i digitals que són demandats
per la ciutadania de la nostra comunitat autònoma. 

Valgui també aquesta reflexió relativa a les esmenes del PP
en el marc del Pla d'infraestructures per a les esmenes que
presenta el Grup Parlamentari d'El Pi, també relatives a
diferents infraestructures a la nostra comunitat autònoma. 

En segon lloc, també em referiré a un conjunt d'esmenes
que fan referència a qüestions de personal i també de millores
laborals i salarials. En aquest sentit, en aquesta matèria, en
matèria de personal i millores de condicions laborals i salarials,
hi ha un conjunt d'esmenes del Grup Parlamentari Popular, al
voltant de sis, per un import de 22,2 milions d'euros, però que
seguint el mateix raonament que a l'anterior bloc rebutjarem per
mantenir la previsió en la qual fa feina ara mateix el Govern de
les Illes Balears.

Fa poques setmanes, a la mateixa Comissió de Salut, es va
constatar l'esforç que realitza la Conselleria de Salut del
Govern de les Illes Balears per a la contractació de més
professionals sanitaris per respondre al dèficit existent en
algunes categories professionals en l'àmbit sanitari. Sí que és
ver que s'ha de posar de relleu que si l'any 2015 hi havia prop
de 15.200 professionals, ara n'hi ha prop de 20.500, és a dir,
5.300 professionals actius més en sis anys al Servei de Salut de
la nostra comunitat autònoma, dels quals, d'aquests 5.300,
3.640 s'han incorporat en aquests dos darrers anys en el marc
de la pandèmia. 
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A més, també és ver que la consellera de Salut i Consum en
la seva compareixença per explicar els pressuposts es va referir
a diferents plans d'estabilització de les plantilles i també a les
ofertes d'ocupació pública per reduir l'eventualitat, eliminar la
precarietat i oferir l'estabilitat necessària als treballadors del
sistema sanitari públic. Per tant, per tot aquest conjunt de
motius, també rebutjaríem totes aquestes esmenes. 

Després hi ha un conjunt d'esmenes relatives al cribratge de
càncer que inicialment també rebutjarem, però vull recordar
que a finals d'aquest estiu es va anunciar la mobilització de
prop de 900.000 euros per a l'adquisició dels equips
d'endoscòpia per complir amb el termini de 2024 per ampliar
la cobertura a tota la població diana de la nostra comunitat
autònoma en matèria de cribratge de càncer de còlon. Per tant,
davant d'aquest fet, també rebutjarem les esmenes presentades
sobre aquesta qüestió. 

Hi ha unes altres esmenes també relatives a Formentera que
-com bé deia la companya d'Unides Podem- han tengut un cert
recorregut en aquesta comissió. Vagi per avançat que donarem
suport a les esmenes presentades pels companys de Gent per
Formentera, Partit Socialista i Esquerra Unida de... que forma
part del Grup Mixt; i que rebutjarem la que planteja el Partit
Popular relativa al servei d'hemodiàlisi perquè la conselleria ja
preveu la seva licitació de les obres per a l'hemodiàlisi a
l'Hospital de Formentera per un import de 360.000 euros.

Una altra qüestió que volia comentar és un conjunt
d'esmenes que presenten tant el Grup Parlamentari Popular com
el Grup Parlamentari Ciutadans i el Grup Parlamentari d'El Pi
relatives al servei d'al·lergologia i que, en aquest sentit, també
rebutjarem perquè pensam que primer seria oportú aprovar la
iniciativa, la proposició no de llei que de forma pràcticament
extraordinària varen ser capaços de presentar tots els grups que
formen part d'aquesta cambra, fins i tot VOX, que no participa
d'aquests debats dels pressuposts, i que a partir d'aquest
pronunciament que es pugui fer per part del Parlament, la
Conselleria de Salut tengui aquesta encomanda parlamentària
per poder continuar avançant. I, en qualsevol cas, també val a
dir que la implantació d'aquest servei no només respon a una
qüestió econòmica, sinó també de disponibilitat d'aquest tipus
de professionals. 

Finalment, com han fet la resta de companys que donen
suport al Govern, em volia referir al conjunt d'esmenes que en
aquesta comissió acceptarem del Grup Parlamentari Popular,
Ciutadans, d'El Pi i les dues formacions que donen, que formen
part del Grup Mixt. 

En primer lloc, donarem suport a l’esmena relativa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Acab, tot d’una, Sra. Presidenta..., per demanar la votació
separada d'aquestes esmenes a les quals donarem suport; són la
13643 del Grup Parlamentari Popular, les 13331 i 13333 del
Grup Parlamentari Ciutadans, la 13035 del Grup Parlamentari

El Pi, la 13900 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca
i les 13912, 13913 i 13914 del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera, PSIB-PSOE i Esquerra Unida. 

I com que se m'ha acabat el temps, Sra. Presidenta, ho
deixaré aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Comencem, doncs, els temps
de rèplica. En primer lloc, passarem a la paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari Popular la Sra. Borrás, per un temps de
cinc minuts. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltíssimes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tots els
grups que donaran suport a les esmenes, i seré... intentaré ser
súper breu.

Sr. Ensenyat, és ver que accept que en qualque moment la
retirada de l'accés universal a la sanitat, ho accept, no va estar
bé, però jo no sé si deixar algú enrere per no fer un cribratge
que està mil vegades anunciat, no sé si és deixar algú enrere o
no, ho hauríem de mirar, hauríem de fer un debat ètic damunt
això; no només és llevar assistència a segons qui;  deixar de fer
coses que s'haurien d'haver fet o gestionar malament uns
doblers també té un bon... un bon... moltes coses a dir.

Respecte del que m'ha dit la Sra. Perdiz de Podemos, li diré
que des del Partit Popular creim en una assistència sanitària
sempre basada en l'evidència científica, en qualitat, en calidesa,
però també basada en valors, i crec que de tot el Partit Popular
no es pot dir altra cosa. 

Vull agrair a tots el suport a les esmenes que hem presentat
i a la resta... em sap greu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Borrás, només una pregunta: accepta la...? ah,
bé, la hi votaran a favor, ja està, no hi ha transacció, perdonin,
ja no...

(Remor de veus)

Perdonau. Passam el torn de paraula ara al portaveu del
Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per un tema calent:
al·lergologia. Jo sí..., jo no, crec que serà la diputada Pons i la
diputada Borrás i jo, i sé cert que vostès si demà anuncia la
consellera que no espera una proposició no de llei per posar en
marxa un servei l'aplaudim i ho reconeixerem aquí, no fa falta
esperar una proposició no de llei. 

Vostè sap, Sr. Dalmau, que es va arribar a un consens per
rebaixar la reivindicació del col·lectiu professional i que el pla
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que venguin professionals de fora és un debat que podem tenir,
estar-hi d'acord uns o no, però va per una fidelització, pel cost
de vida d'aquí i per una motivació i promoció d'aquests
especialistes, també perquè arribem a la fita de tenir places
MIR a l’'Universitat per poder fer aquesta residència d'aquests
especialistes. No és el moment del debat, però ja li dic que
l'argumentació que vostè ha donat si demà mateix la consellera
diu “sí, crec que ho podem posar en marxa”, endavant, a més
no crec que sigui un pressupost tan elevat dels 2.000 milions
d'euros des l'ib-salut per a aquesta unitat que, a més, s’està
demandant. Tot i això, la proposició no de llei i el debat ens
ajudarà encara a pitjar més.

Formentera, Sr. Sanz, nosaltres... i crec que abans que vostè
vengués, però li ho pot dir qualsevol company o companya de
la Comissió de Salut, a qualsevol petició de millora de serveis
a Formentera, sigui el que sigui, traslladat per un diputat o
diputada de Formentera, el nostre grup parlamentari li ha donat
suport. No hi hem fet ni esmenes i ho sabem i crec que, a més
a més, també ho saben altres grups parlamentaris que n’hi han
fet. Per què? Vostè va fer una interpel·lació ahir i va esmentar
un directori de mancances, per això hi ha les nostres propostes
i altres. Nosaltres donarem suport a totes les que ha plantejat.

Ha fet una intervenció en tema de la llengua, és ver que
quan comences fent una inter..., o sigui la meva intervenció
comença avisant de, i és clar, don unes pistes, perquè jo sabia
que vostè arribaria aquí, però és que és el 50% del pressupost,
jo hi anava, estam parlant de pressupost, el 50% del 22709
d’aquest programa, que es dedica, aquesta partida es dedica a
un curs específic de llengua catalana a pocs perfils de
professionals perquè se'ls exigeix un nivell de català al personal
de l'ib-salut i no ens pareix adient, amb les necessitats
pressupostàries que hi ha, dedicar-hi aquesta partida tan
elevada. Això és el que jo volia dir en la meva esmena. Parlava
d'import, no qüestionam en absolut la formació del personal
públic, sigui de l'ib-salut o d'on sigui, en un dels idiomes. Ja
parlarem del nivell, però no era el meu debat, si és mèrit o
capacitat i del nivell del moment, però el que qüestionam és la
partida pressupostària en el moment, i la meva intervenció
anava per aquí. No qüestionàvem ni molt manco la formació en
llengua catalana per als treballadors públics.

En tema de Pere Garau, nosaltres... no ho he comentat abans
per un tema que vincula dues esmenes que presenta... la d'El Pi,
jo he dit allò d'infraestructures no, però és que la que presenta
El Pi és de manteniment de la transitorietat fins que tenguem el
nou centres de salut que ja està aprovat al Pla d'infraestructures,
però nosaltres sí que donarem suport a la proposta, que és de
manteniment, i no donarem suport a allò que és la redacció d'un
projecte que s'està redactant de 500.000 euros i reforma. És per
això que nosaltres ens abstindrem a la seva i donarem suport a
la d’El Pi.

Llavors, en tema de..., es comentava el suport..., esperi
que..., d'oncologia, nosaltres, independentment, tot
l'equipament que s'està demanant en tema d'oncologia a
qualsevol àmbit..., de còlon, el tema del càncer de mama, el
tema de pròstata, el tema d'equipaments que es demana de
radiologia, etc., evidentment, i tema de tècnics, hi donarem
suport. No ho vincul amb el tema d'infraestructures això, sinó
al tema d'equipaments. I per això nosaltres, explícitament, en

aquest tema de pressuposts que vostè demana amb esmenes, li
donarem suport.

Sí que trob a faltar, i supòs que en aquests dies que ens
queden de negociació, que quan presentam esmenes al
pressupost per a unes partides tan elevades, a les memòries -
insistesc- és important, a nosaltres ens dóna molta informació
quan a la memòria d'una esmena, vostès i qualcú, qualque grup
explica un poc més enllà de patologia dual, és el que deia, i no
podem donar suport a segons quins pressuposts quan ens diuen
patologia dual i no ens diuen en quina línia anirà o quin reforç
serà, quina és la prioritat a la qual vostès consideren destinar
aquestes partides. Per tant, hi ha moltes esmenes amb abstenció
en aquest sentit, i estam a la disposició, com a grup
parlamentari, a parlar-ne per donar suport al plenari, sí escau.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull donar
les gràcies per aquesta votació a favor d'aquesta esmena 13035
i també a la resta de grups que han manifestat que donaríem
suport a alguna de les esmenes que presenta el Grup
Parlamentari El Pi a la secció 18, de la Conselleria de Salut i
Consum.

Pensam i creiem, i hi torn insistir, que, bé, que nosaltres
estam oberts a qualsevol transacció que ens puguin fer amb
altres de les esmenes que hem presentat, sobretot aquella que
afecta a augmentar la partida destinada a implementar el Pla
estratègic de salut mental, que és la 13042, nosaltres pensam
que és imprescindible, creiem que vostès estan en sintonia amb
aquesta qüestió i confiam que, de cara a la setmana que ve,
vostès ens puguin fer una bona oferta i que diguin que sí, amb
els termes que puguem acordar i negociar de cara al ple i, per
tant, ja a l'aprovació definitiva d'aquests pressuposts de l'any
2022.

Per altra banda, ja s'ha parlat d'aquestes obres de
manteniment, i en el que sí voldria incidir també és en la
implantació d'aquest servei d'al·lergologia a Son Espases.
També els convid que facin i s’ho tornin mirar de qualque
manera, i no ho deixin de cara que primer s'ha d'aprovar
aquesta proposició no de llei, jo crec que tal vegada podríem
transaccionar i fer una primera passa, que es pogués fer un
estudi de cara a aquest servei d'al·lergologia, tal vegada no ha
de ser un gran servei d'al·lergologia, perquè no és necessari
absolutament per tot, perquè no són moltes les demandes que
té, però podríem començar a fer qualque passa en aquest sentit,
així que els convid també que facin qualque tipus d'estudi o que
transaccionin fer aquesta primera passa per tal que
l'al·lergologia tengui, un servei com pertoca a la nostra
comunitat autònoma.
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I simplement això, convidar -los a fer una mica de reflexió
en positiu, com són sempre les nostres esmenes i esperar que
ens donin bones notícies i moltes alegries la setmana que ve.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del portaveu en
aquest moment del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, vull agrair, Sr. Gómez, aquest
suport a les esmenes de Formentera relatives a salut, tant ara,
com abans, com esperem que sigui també en el futur, quan sigui
necessari, si s'ha de fer, perquè sí que és cert que, tot i que, jo
que visc a Formentera, sí que veig l'evolució que ha tingut,
òbviament, l'obligació nostra, com a polítics i com a
representants públics, és demandar el que és necessari per a
tota la població de Balears, i més als indrets on és més
complicat.

Quant al que ha parlat de la llengua, no m'hi estendré molt,
però sí que crec que hem de canviar el concepte del que es
parla, quan es parla de la llengua es parla que si l’accés als
nivells, obviam per a què és açò, la llengua és un dret del
ciutadà i és per això que es parla, és un dret que hem de
garantir al ciutadà. Si ho posem als nivells que es demanen i als
requisits ho posem a una banda que no és la que toca, hem de
pensar que és un dels drets que té el ciutadà a expressar-se a
qualsevol indret públic, no només sanitari, per poder expressar-
se en una de les llengües cooficials i de molta gent materna, és
la seva llengua materna, amb la que s’expressa a casa, i té dret
a poder emprar-la. I és per això, no és una qüestió de diferents
nivells, això seria un altre debat, però pensem en el dret del
ciutadà, que és per a això que existeix aquesta partida.

No vaig a valorar-ho, però sí que és cert que fa falta fer
més, fa falta fer impuls, perquè veiem que, si no, al final les
llengües minoritàries són les que es poden perdre, i no podem
permetre que es perdin i s'ha de fer l'impuls d'alguna manera.
I si s'ha de fer i s’han de posar sous per fer cursos és necessari.

Res més, vull agrair el suport a les esmenes que es
presenten de Formentera. També esperem, Sra. Pons, que
poguessin aprovar la resta de Formentera, ens agradaria també
que hi poguessin donar suport, perquè considerem que sí és
important i crec que estam molt en la mateixa línia; li agrairíem
també al Grup Popular que les aprovàs, no aquesta (...), però,
bé, entenem també que la seva posició ara mateix en aquesta
comissió és aquesta i, òbviament, la respectem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Comencem ara el 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. Avançam en millorar l’atenció sanitària
a les nostres illes, en col·laboració amb tots els grups polítics,
excepte VOX, la ultradreta ens diu que representa l'Espanya
que s'aixeca prest el matí i que fa feina de bon de veres, però no
ha presentat cap esmena parcial, ni tan sols ha comparegut en
aquesta comissió, lamentable el rol, perquè la gent els ha votat
perquè fessin qualque tipus de feina i se'ls paga el sou mensual
perquè facin qualque tipus de feina, encara que estiguem en
absolut desacord amb les seves iniciatives voldríem haver
pogut avui analitzar-les i votar-les, en conseqüència.

En relació..., just un breu esment, amb el que ha comentat
la Sra. Borrás, evidentment compartim que s'ha de treballar des
de l'evidència científica i que hi ha d'haver una atenció sanitària
basada en valors, el que passa és que compartim o tenim valors
diferents. Nosaltres, des d'Unides Podem, defensam una vida
digna, amb una mort digna, des de l'autonomia en les decisions
de la persona en qualsevol situació, una autonomia informada
i acompanyada, en aquest camí sempre arribarem a consensos.

Per la nostra part, vull agrair les esmenes presentades,
queden encara uns dies per poder consensuar i intentar arribar
a acords que millorin la vida de la gent de les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt, molt breument, volia
agrair a la Sra. Borrás el to, que no ha estat el de la intervenció
inicial, i li agaf l'oferta de fer un debat seriós sobre ètica, sobre
estètica també, em referesc a nivell professional, però crec que
hem de ser molt metòdics en aquest sentit, i ja que parlam de
temes de salut, hem d’encertar en el diagnòstic i, per tant, si ens
situam cadascú des de la seva barraca, i vostès diran que tot és
un desastre i nosaltres direm que tot és fantàstic, evidentment,
segurament, no arribarem a aquesta diagnosi. Per tant, crec que
ens hem de situar amb els peus a terra, ser capaços de veure i
fins i tot també de valorar, perquè ha costat molt de sofriment
i molt de patiment i molts esforços econòmics dels ciutadans
que ho paguen, al cap i a la fi, crec que d'això n'hem de ser molt
conscients i, per tant crec que serem a temps de fer aquest
debat, per veure tot allò que hem caminat i sobretot per tot allò
que ens queda per fer i que ens queda per caminar, que, al cap
i a la fi, és comú a tots.

Perquè parlam de qüestions que... jo hi vaig anar ahir a Son
Espases, després d'esperar mig any, i potser vostè hi anirà
demà, no és així?, per tant, això, al cap i a la fi ens afecta a tots
i a totes.

Res més, en continuarem parlant al Ple. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Socialista!

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, del Grup Parlamentari Socialista, no, si al cap tenia
Socialista, però no sé... Perdoni, Sr. Dalmau. Té la paraula.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Cap problema, cap problema, presidenta. Volia respondre
a la qüestió relativa a l'al·lergologia, perquè l'han plantejada
també a les seves rèpliques, tant el Grup Parlamentari
Ciutadans com El Pi, i jo vull recordar que a altres debats com
el que tenim avui, a la legislatura anterior es varen aprovar
algunes esmenes semblants a les que avui han pogut presentar,
esmenes numèriques, esmenes amb partides pressupostàries per
avançar en la realització d'aquest servei, i la seva complexitat,
malauradament, va fer que aquelles esmenes que es varen
aprovar en el seu moment no es corresponguessin ara mateix
amb una realitat pel que fa al servei d'al·lergologia.

Crec que és una qüestió que, davant la seva complexitat,
com bé deia, recomana anar passa a passa, a la iniciativa que
vam pactar esmentàvem el Pla estratègic el qual desenvolupa
la Conselleria de Salut i Consum, que té un termini del 2021 al
2026, i que, per tant, està bé tenir el debat. Tenim la iniciativa
registrada, segurament el pronunciament del Parlament serà una
qüestió que farà avançar i moure aquesta qüestió, però també,
en aquest sentit, el que vull posar de relleu és que les persones
que pateixen al·lèrgies no estan totalment desateses per aquesta
manca de professionals relatius a l'al·lergologia, poden, o tenen
l'assistència d'altres tipus d'especialistes, si bé és cert que en
qualque cas és recomanable l'atenció per part dels al·lergòlegs
i, per tant, és aquest el camí en el que hem de fer feina.

D'acord, per tant, aquest seria el plantejament inicial i
veurem com evoluciona al llarg del temps per poder complir
almanco amb la perspectiva plantejada a la PNL, que com bé
dic, vam ser capaços de pactar tots els grups representats en
aquesta cambra. 

En relació amb equipaments, noves tecnologies, crec que és
important fer esment a l'aposta econòmica que està realitzant,
tant l'Estat com el plantejament que també s'ha realitzat des de
la inversió dels fons europeus amb aquests tipus d'equipaments
sanitaris. Crec que la Unió Europea, davant la urgència que va
presentar la pandèmia generada per la COVID-19, ha entès bé
quines són les prioritats i allà on s'han de destinar aquests fons
i una de les claus d'aquest fons europeus és la disposició de
noves tecnologies. I en aquest sentit també s'hi fa feina i serà
possible que també es prevegin aquest tipus de recursos per a
l'avanç en els cribratges relatius al càncer tant de còlon com
d'altres tipus. En qualsevol cas, hi ha una fita marcada en el pla,
que és el 2024 i amb aquesta previsió fa feina el Govern i per
això aquest estiu es varen anunciar aquests 900.000 euros per

comprar els aparells necessaris per complir amb els cribratges
a la població, a tota la població diana de la nostra comunitat
autònoma. 

En qualsevol cas tenim el debat, tendrem la sessió en ple de
la setmana que ve i també deixam la porta oberta a poder
aprovar i transaccionar alguna esmena més del Grup
Parlamentari Popular, Ciutadans o El Pi. Per tant, amb aquesta
voluntat debatrem la setmana que ve.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Per fixar la posició, no hi ha
cap representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Començarem, doncs, les votacions de les esmenes de la secció
18. Com les altres vegades, el que farem és, com hem fet abans,
agruparem les propostes de votació que ens han passat tots els
grups. Llavors esperem que no hi hagi cap problema i que
vagin bé a tothom. 

Començam en primer lloc per votar esmenes del Grup
Parlamentari Popular. En primer lloc votarem les esmenes 
13635, 13636, 13637, 13638, 13641, 13694, 13698, 13699,
13700, 13701, 13704, 13706, 13708, 13711, 13712, 13713,
13738 i 13747.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un altre grup d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular: esmenes  13692, 13693, 13695, 13696, 13697, 13702,
13705, 13707, 13709, 13710, 13714, 13715, 13716, 13717,
13718, 13719, 13720, 13721, 13723, 13739, 13802 i 13803.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar un altre grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular: esmenes 13483, 13484, 13485, 13486,
13487, 13642, 13703, 13722 i 13756.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un altre grup d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular: esmenes 13639, 13640, 13746, 13748, 13767, 13780,
13785, 13786, 13787, 13789, 13793, 13822 i 13824.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem tres esmenes individuals del Grup Parlamentari
Popular. En primer lloc passem a votar l’esmena 13643.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena 13823 del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votem l’esmena del Partit Popular 13576. Passem
a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara al Grup Parlamentari Ciudadanos. Un primer
bloc format per les esmenes 13330, 13336, 13359 i 13361.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes 13328, 13329, 13332,
13360, 13377 i 13378 del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar dues esmenes per separat del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Esmena núm. 13331.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 13333 de Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. En primer lloc
votarem les esmenes 13036, 13038, 13040, 13042 i 13070.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un altre grup d’esmenes del Grup
Parlamentari El Pi: esmenes 13037, 13039 i 13041.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passam a votar l’esmena 13035 del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes presentades pel Grup Mixt,
MÉS per Menorca. Esmena 13900.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera i Partit Socialista. Passem a votar en
primer lloc l’esmena 13913.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim votarem les esmenes 13912 i 13914.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això, hem acabat la votació de la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum.

Sent l’hora que és, crec que podem començar, si a tothom
li va bé, la secció 19, la Conselleria de Transició Energètica, a
les 18:30 hores.

Doncs reprendrem la comissió a les 18:30 hores. Moltes
gràcies a tots.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vamos a empezar ya la comisión con la sección 19,
Conselleria de Transición Energética, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, amb les seccions i entitats afins. 

Abans de res, demanaria si hi ha substitucions, per favor.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Sí, Isabel Borrás substitueix Antoni Costa.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenas tardes, Sra. Presidenta, Jesús Méndez sustituye a
Marc Pérez-Ribas.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, presidenta, Lina Pons substitueix Pep Melià.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Alejandro López sustituye a Antonia Martín.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Miquel Ensenyat, Joana Aina Campomar.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, presidenta, Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Començam ja amb el debat número 9,
de totalitat i globalitat.

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, esmena 13488; E07, Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears, esmena 13489; E24, Institut
Balear de l'Energia IB, esmena 13490.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 19, Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, esmena 13086.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, al programa 572A, seguiment i control del canvi
climàtic, qualitat de l'aire i contaminació atmosfèrica, esmena
13526; al programa 723A, promoció industrial, esmenes 13563
i 13691; al programa 731A, foment de l'ús d'energies
renovables i de l'estalvi energètic, esmenes 13541, 13737,
13527, 13529 i 13528; al programa 761A, ordenació i
promoció comercial, esmenes 13564, 13575, 13530, 13531,
13532, 13533 i 13534; E07, Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears, IDI, esmena 13535.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria

Democràtica, al programa 151D, participació i voluntariat,
esmenes 13373 i 13380; al programa 761A, ordenació i
promoció comercial, esmenes 13352, 13353, 13357, 13354,
13355, 13356, 13351 i 13358.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 19, Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, al programa 542A,
innovació, esmenes 13056 i 13043; al programa 723A,
promoció industrial, esmena 13044; al programa 731A, foment
de l'ús d'energies renovables i de l'estalvi energètic, esmenes
13059, 13045, 13073, 13084, 13047, 13048, 13046, 13049 i
13083; al programa 761A, ordenació i promoció comercial,
esmenes 13050, 13051, 13052, 13053, 13054 i 13055.

Grup Parlamentari Mixt. Gent per Formentera, PSIB i
EUIB, secció 19, Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, al programa 131D,
polítiques de memòria, esmena 13911; al programa 572A,
seguiment i control del canvi climàtic, qualitat de l'aire i
contaminació atmosfèrica, esmena 13903.

Començam, doncs, la defensa conjunta de les esmenes. En
primer lloc, passarem la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras, qui assisteix per
videoconferència.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Esper que em sentiu bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bon vespre als companys, gràcies, bon vespre a tots. I el
primer de tot que vull fer és donar les gràcies a l'equip humà i
tècnic del Parlament per posar o per habilitar en aquestes
circumstàncies les eines necessàries perquè puguem continuar
amb els debats. Em sap greu, això serà supòs una mica
descafeïnat, però, bé, continuareu.

Per començar, sabeu que el Partit Popular, el Grup
Parlamentari Popular va presentar esmenes a la totalitat dels
pressuposts per diversos motius que ja hem explicat altres
vegades, primer, perquè contemplen unes previsions
econòmiques excessivament optimistes, molt per sobre de les
estimacions de les entitats externes; també per què no contenen
mesures per disminuir els efectes de la inflació, que a Balears
assoleix els seus nivells més elevats dels darrers 30 anys;
també, perquè les previsions de recaptació dels tributs per al
2022 superen la recaptació real del 2019 i creiem que això
ignora totalment els principis de precaució; i també perquè no
contenen la despesa supèrflua i innecessària, que nosaltres
sempre criticam, improductiva, i no es redueix tampoc enguany
i no s'aprofita per reduir l'estructura política
sobredimensionada; i, per acabar, també perquè planteja un
increment de la pressió fiscal, al contrari de preveure una
baixada d'imposts, així com plantejam nosaltres i tal com es fa
a altres comunitats.
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I quant a la conselleria, quant a les àrees que gestiona
Vicepresidència, sabeu que nosaltres hem presentat esmena a
la totalitat de Vicepresidència, i avui ens centrarem també en
defensar les esmenes parcials, gairebé ho farem amb els
mateixos termes que les hem enregistrades.

Esperam que els grups que sumau majoria hi pugueu venir
a bé i ja anunciam que, com hem fet els darrers anys i com és
habitual, el debat més polític, de totalitat i de les esmenes,
gairebé el reservam per al dia del plenari, per a dimecres matí
que ve.

També, presidenta, per si pot ajudar al funcionament o a la
dinàmica d'aquesta comissió, així com estan les circumstàncies,
ja anunciï que, en principi, des del grup parlamentari ens
abstendrem a les esmenes de la resta de grups i votaríem a
favor de les nostres, encara que això no vol dir que no
vulguem..., de fet el que vol dir és que ho deixam obert a
arribar a tots els acords que puguin ser possibles i a les
transaccions, sobretot també de cara al plenari.

Malgrat que esmenam la totalitat, com he dit, i davant la
previsió..., bé, sí, volem intentar fer millores parcials per
intentar millorar aquests pressuposts, ja que se'ns tombaran,
imaginam, les esmenes a la totalitat. Presentam, com altres
anys, esmenes típiques i recurrents, que mai no s'acaben
d'incorporar, que creiem que podrien ser oportunes; també en
presentam algunes més relacionades amb la nova, que ja no és
tan nova, situació del coronavirus, que l'any passat és vera que
varen ser les que entre tots els grups ens vàrem poder posar
més d'acord i vàrem aconseguir incorporar-ne algunes, sobretot
en relació amb comerç, i també presentam altres esmenes més
territorialitzades, bé per illes o bé per municipis, a sol·licitud
ja no només dels nostres representants en aquells indrets, sinó
també dels ciutadans i de les necessitats que tenen aquells
municipis.

Per resumir de qualque manera les esmenes, es imports
estan registrats, tots teniu la vostra documentació, el temps és
escàs, i jo pas a citar-les, a numerar-les.

Quant a energia i transició energètica, sabeu que sobre
l'Institut Balear d'Energia, per motius que ja coneixeu i per les
duplicitats que explicam nosaltres, tornam plantejar la seva
supressió, però igualment ho defensarem en el plenari.

També com a esmenes parcials, sobretot en aquest àmbit,
esmenam per augmentar encara més els punts de recàrrega dels
vehicles; per a la construcció també d'una pèrgola solar a
S'Arenal Petit de Portinatx, a Eivissa; per a un projecte de
planta fotovoltaica a l'EDAR de Maó-Es Castell; esmenam per
millorar l'eficiència energètica dins el sector primari, a veure si,
com hem fet altres vegades, quant a les esmenes que tenen a
veure amb la transició energètica i el sector primari, també ens
poguéssim posar d'acord i intentar ajudar aquest sector, que és
el que ho passa malament, com el que més, no només d'ençà
que hi ha el coronavirus, sinó des de fa molt de temps ençà, i
amb aquestes millores energètiques podrien de qualque manera
equilibrar uns dels que són els seus costs més importants, que
són els de l'electricitat.

També esmenam per a la instal·lació de plaques solars a
finques plurifamiliars. Hem tengut notícies que de moment
encara aquesta implantació no ha acabat de tenir èxit, és ver
que més bé que per els doblers destinats a allò, per a les
tramitacions que sempre són difícils, però també feim esmenes
en aquest sentit. 

Quant a indústria, les esmenes són per a dotacions per a
especificitats del Pla industrial per a cadascuna de les illes, per
al subministrament elèctric del polígon industrial d'Alaior, per
a ajudes a les empreses de cara a les exportacions, per a
col·laboracions amb ajuntaments per diversos polígons
industrials.

I quant a comerç, que també és un dels sectors que sí que
arran del coronavirus ho han passat molt malament fins que no
s'ha pogut tornar a reactivar l'economia i també el turisme, les
nostres esmenes són per a les cambres de Comerç de Mallorca,
de Menorca d'Eivissa i de Formentera; esmenam per donar
ajudes als ajuntaments per reduir el preu dels aparcaments de
cara als clients dels comerços, crec recordar que en aquestes
esmenes no varen ser capaços de posar-nos d'acord l'any passat
a les comissions, però, finalment, en el debat del Ple sí que hi
varen venir a bé, tal vegada és una de les esmenes que podríem
deixar resoltes avui.

Esmenam també per ajudar al relleu generacional i a la
inversió per a la millora del petit comerç, dotacions
específiques per al petit comerç emblemàtic, dotacions
específiques per al petit comerç davant els canvis d'hàbits de
consum, i també proposam augmentar les partides per a ajudes
als bons comercials de la comunitat autònoma.

D’alguna manera aquestes són les nostres esmenes parcials
i a la totalitat. Com he dit abans ens reservam el debat més
ampli al plenari de la setmana que ve i agrairem els comentaris
i sobretot les transaccions, els comentaris en positiu als quals
puguem arribar entre tots o bé avui o durant aquests dies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras, aprofitem per desitjar-li que es
millori el més prest possible...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Anirà bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidenta. Nosotros, como ya hemos
comunicado también, en general, votaremos... nos
abstendremos en las enmiendas a la totalidad de los distintos
grupos que la presentan, en este caso de los dos grupos que la
presentan y también avisamos que votaremos que no a las que
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hacen provenir sus fondos de la sección 34, deuda pública, que
en general consideramos un origen muy delicado por lo que no
manifiesta que no estemos interesados en el objeto que se
persigue con la propuesta, sino que no consideramos que
amerite que el tema sea tan valioso como para endeudarse en su
nombre.

No tenemos..., como se puede ver no hemos sido demasiado
prolíficos en la cantidad de enmiendas ninguno para esta
conselleria, lo que se debe probablemente a la variedad de
temas que trata esta conselleria. Nosotros insistimos muchísimo
en que una conselleria de energía, no de transición energética,
sino meramente de energía y más en los tiempos que corren y
con las cuestiones que está desarrollando la energía, o sea, una
conselleria que garantizase el abastecimiento, que garantizase
el control del mantenimiento de las tarifas dentro de unos
límites razonables, la seguridad en su distribución, y aquí
siempre hemos hablado del segundo cable de Menorca, lo que
llaman el tercer cable de Formentera y el control de los pasos,
los plazos y los términos para una progresiva transformación
del origen de la energía mediante no renovables, sería más que
suficiente. 

En lo demás encontramos que esto no deja de ser un poco
un cajón de sastre al contener a su vez comercio, sectores
productivos, memoria democrática y la pobre y tan olvidada
participación ciudadana y transparencia.

Entonces, entendemos que debe ser francamente
complicado, porque yo me imagino que incluso la propia
convivencia en la conselleria debe ser difícil, tal vez los de
voluntariado ayuden a animar las conversaciones entre los de
memoria democrática y transición energética que
probablemente no encuentren demasiados puntos en común,
pero la variedad de estos temas creemos que establece un
presupuesto especialmente difícil porque hace que tengan que
asignarse fondos a cuestiones relativamente bastante distantes
entre sí.

Así que, pues, nuestras propuestas, las que nosotros
hacemos muy modestamente pretenden ayudar a que esta
asignación de fondos sea más correcta y esté dirigida a temas
de mayor importancia. Privilegiemos los temas de mayor
importancia sobre los de menor o los de más interés sobre los
de menos interés, todo ello desde una postura de humildad,
entendiendo que tal vez no comprendemos la magnificencia de
la obra que se lleva a cabo, pero pretendiendo aportar nuestro
grano de arena.

Con respecto a esto, nuestras propias enmiendas pasan,
corrigen temas de inmateriales que se dirigen a la UIB para
proyectos como han podido ver en algunas de ellas. 

De memoria democrática también pasamos fondos a
participación y transparencia y voluntariado que consideramos
un tema de más actualidad, de mayor preocupación que el de la
memoria. 

También afectamos algunos fondos para favorecer a
patronales, pasamos fondos de eventuales a ayudas directas en
comercio sobre todo porque entendemos que es una situación

especialmente delicada y que el sector necesita ayudas
específicas.

Los temas de comunicación institucional, que vemos
demasiado privilegiados, los convertiríamos también en bonos
comerciales.

Y tenemos tres enmiendas sobre cámaras de Comercio
porque estamos especialmente interesados en el buen
funcionamiento de las cámaras de Comercio de las de
Mallorca, la de Menorca y la de Ibiza, Formentera. Creemos
que se les deben garantizar los mínimos de fondos, esto lo
hablamos de todas maneras en la última proposición no de ley,
y creemos que deben tener unos mínimos fondos que garanticen
su reimplantación, sobre todo ante el hecho de la necesidad de
propuestas que significan los fondos Next Generation donde
entendemos que su participación es francamente importante y
que acabaremos incluso comprando a consultorías un producto
que deberíamos tener la capacidad de hacer por medio de estas
instituciones que tienen el doble carácter de participar de cierto
carácter administrativo y de cierto carácter privado y de
asociación sectorial.

Con lo que estas son las enmiendas que nosotros
humilmente sometemos a su consideración.

Con respecto a las enmiendas de los otros grupos debo
decirles que en general nos mostraremos favorables, de hecho
tenemos solo, como les he comentado, las del origen en el 34
que para el PP me parece que son la 13563, la 13564; nos
abstendremos en una de las de El Pi, solo en una, la 13050, y
nos abstendremos también en la 13011 del Grupo
Parlamentario Mixto, pero por lo demás consideramos y
valoramos muy positivamente las enmiendas que ustedes han
presentado y nos mostraremos -como ven- favorables.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la
portaveu Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Sagreras, li desitjam que es recuperi molt aviat, el veia fer
atxems, veig que la cosa està en plena efervescència, però
esperem que els símptomes siguin lleus perquè li veim bona
cara. 

En qualsevol cas passem al tema que avui ens ha duit fins
aquí que és el debat de les esmenes de la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius, aquesta secció 19.
Nosaltres hem plantejat un total de 19 esmenes que ja tendran
la seva explicació més política la setmana que ve en el ple de
pressupostos, però pas a esmentar-ne algunes de les que
pensam que són més importants. 

És ver que també hem presentat una esmena a la totalitat
perquè pensam que no responen aquests comptes a les
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necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i no és que no hi
responguin ara, sinó que no hi vénen responent els darrers anys,
però això ja l'explicarà millor la setmana que ve.

Vull destacar algunes partides, com deia, no contaré les
dinou, no hi hauria temps, però sí contar-los-en algunes com,
per exemple, volem destinar part de la partida d'ajudes a
l'adquisició de maquinària per a la indústria balear; optam
també per la promoció industrial, empenta, dinamització i
potenciació de la indústria de les Illes; redacció d'un projecte
d'un pla de reconversió del sector afectat per la futura
prohibició del diesel; ajudes al Pla Renove per substituir els
cotxes antics per uns menys contaminants; ajudes per afavorir
instal·lacions fotovoltaiques als municipis; ajudes per a la
instal·lació de plaques per afavorir l'ús d'energies renovables a
Eivissa; una línia d'ajudes al comerç a cel obert, un dels temes
reiteratius d'aquest grup parlamentari i que no acaba de tenir
una resposta satisfactòria, és la 13050 amb una partida de
250.000 euros i també la 13051, línies d'ajudes per a innovació
i dinamització del comerç de les petites i mitjanes empreses. 

També hem fet esmenes en relació amb ajuts per a la
incentivació del producte local, xecs per a la innovació de les
PIME, ajudes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a
les finques amb activitat agroramadera per afavorir l'ús
d'energies renovables, afectació d'una part de la partida per a la
redacció del projecte d'un gasoducte de Mallorca a Menorca. 
Aquestes serien, bàsicament, entre d'altres, les esmenes que
avui presenta el Grup Parlamentari El Pi. 

Pel que fa a les que ha presentat la resta de grups, a les del
Partit Popular votarem a favor de la majoria de les seves
esmenes i que no hi haurà cap vot contrari, però sí una
abstenció a la 13535, 541, 691 i 13737.

A Ciutadans, dir-los que les votarem totes a favor, excepte
una, que ens hi abstendrem, que és la 13373. 

Dir al Pi, que totes les votarem a favor -perdonin la broma,
és que duim aquí un parell d'hores.

I al Grup Mixt Gent per Formentera, dir-los que votarem a
favor de la 13903 i ens abstendrem a la 13911. Tot i que les
coses poden canviar la setmana que ve i qui sap si a la fi hi
haurà més vots afirmatius. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Antonio Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, per la nostra part presentem dues
esmenes que, a més vénen referides una a una de les preguntes
que li vaig fer justament al vicepresident, relativa a estació de
mesurament a Formentera. És una esmena que ja s'havia
presentat, però sí que és cert que no s'havia desenvolupat i
entenem que és necessari, perquè la qualitat de l'aire és una
qüestió fonamental, no només a Formentera, sinó a totes les
illes i sí que és cert que a Formentera, tot i que la campanya de
mesurament de l'aire, la qual ha estat molt properament la

darrera que es va fer, és necessari que existeixi aquesta estació
per poder mesurar d'una manera contínua i que no depengui de
les campanyes mòbils o que només existeixi una estació que no
és fixa, sinó que depèn de Gesa Endesa a la central de Ca Marí.
Llavors, aquesta estació que fos permanentment a Formentera,
permetria fer els mesuraments, si ha de ser mòbil, però que
sigui a Formentera. I és una qüestió que entenem (...)

 I l'altra esmena que presentam és una esmena que té un
caire molt important i ideològic, perquè el campament era un
camp de presoners, un dels més, per desgràcia, importants a
l'època franquista, en el qual va morir moltíssima gent. I crec
que és molt important que la memòria democràtica sigui
restaurada. S'estan fent moltes passes, però que aquest punt en
el qual es recordi el que va passar perquè no torni a passar, és
important justament donar-li el valor que ha de tenir. És per
això, Sra. Pons, que li deman que reconsiderin justament
aquesta abstenció, perquè és una esmena que té molta
importància en valor també històric i de memòria històrica. 

Respecte de la resta d'esmenes, no les podem acceptar. Sí
que li voldria dir al Sr. Sagreras primer de tot que esperem que
es recuperi aviat. I el segon, l'enhorabona, perquè demostra
responsabilitat per estar connectat on line justament per assistir,
tot i que no compartim les idees, però sí que és cert a peu de
canó, com li he dit en privat i ho dic aquí també públicament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Comencem ara els torns en contra.
En primer lloc, té la paraula el portaveu d'Unidas Podemos, el
Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Lo primero es lamentar que el Sr.
Sagreras no esté en el pleno, es una pena primero que tenga
COVID y esperemos que se recupere pronto y segundo, es un
diputado que gusta mucho debatir con él en las comisiones, con
lo cual es una pena que no esté físicamente, porque los debates
son apasionados con él.

Vemos como siempre que se presentan presupuestos, que el
Partido Popular lo que hace es una enmienda a la totalidad.
Entiendo que cuando uno hace una enmienda a la totalidad es
porque está profundamente en contra de esos presupuestos,
porque las enmiendas parciales vienen a solventar un poquito
los presupuestos y no a estar radicalmente en contra. Es algo
que es normal, la oposición lo puede hacer, creemos que en
esta ocasión se ha hecho de forma sistemática. ¿Por qué
creemos que se ha hecho de forma sistemática?, porque
justamente en este caso, es que los presupuestos en lo que sería
transición energética, triplican la inversión en el energía
respecto a los años anteriores. 

Claro, cuando tu triplicas unos presupuestos y luego además
mantienes la parte de comercio e industria, con lo que ya se
mejoró, porque es verdad que en la anterior tramitación
parlamentaria, en los presupuestos anteriores, se mejoraron
muchas cosas en comercio e industria, que ya se han puesto y
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se mantienen de base, entiendo que son unos buenos
presupuestos y además vienen a afrontar, precisamente, la
transición energética que propone la Unión Europea, que está
basada en energías renovables y creemos que si la Dirección,
precisamente, de Transición Energética, Cambio Climático,
aumenta el triple, es precisamente para dar solución a eso. 

Por eso realmente entiendo el rol que hay, pero no creo que
se pueda estar profundamente, o tan profundamente en contra,
justamente en los presupuestos de esta vicepresidencia, que
viene al fin y al cabo, como se ha comentado, el grueso es la
energía, pero también viene a solventar problemas de comercio
e industria, entre otras cuestiones.

En cuanto a lo que sería la parte de la totalidad del IBE y
del IDI, del IBE nos choca, porque es verdad que siempre el
Partido Popular ha demostrado estar en contra del Instituto
Balear de la Energía, creo que por desconocimiento,
desconocimiento para saber que para poder implantar
comodidades energéticas donde el excedente de energía sea
gestionado por la administración, para luchar contra la pobreza
energética, sólo se puede hacer desde un ente público, no se
puede hacer desde una dirección general. Por eso siempre digo
lo de la parte de desconocimiento, que la ley permite esa
herramienta.

La parte del IDI sí me sorprende. Realmente está basada en
la innovación empresarial, que se pida directamente una
enmienda a la totalidad del IDI, que es la innovación
empresarial justamente, con lo que se quiere impulsar de
industria, sí que lo vemos un poco incoherente o que va en
contra de esta aceleración económica que deberíamos estar
buscando por el momento político y social que estamos
viviendo. Pero bueno, supongo que también en el tema de
querer tumbarlas todas, pues forma parte del rol de la
oposición, sobre todo del Partido Popular que encabeza la
oposición y en ese sentido, pues no voy a comentar mucho más,
ya en el pleno lo comentaré.

La parte de las enmiendas en sí la voy a comentar un
poquito por encima. El Partido Popular ha presentado
enmiendas en temas de energía, cuando realmente se triplica o
se cuatriplica respecto el año anterior, y pongo unos ejemplos. 

Se presentan enmiendas para puntos de recarga, pero es que
ya hay unas partidas presupuestarias indicadas muy superiores
al año anterior. Pero no sólo eso, es que además estas partidas
presupuestarias en estos presupuestos, quiero recordar que se
recoge una gran demanda que había, que era también el
mantenimiento, porque previamente se hacía cargo de la
instalación, pero luego el mantenimiento era de los municipios.
En esta ocasión no, se hace cargo ya en los presupuestos de
esto, aumentando muchísimo la que ya había. Por lo tanto,
entendemos que ya viene la partida de base prevista y que lo
que se intenta aportar de más, realmente es suficiente con lo
que hay y hay que conseguir ejecutarlo, porque es verdad que
se ha aumentado muchísimo y vamos a ver esa parte de
mantenimiento si funciona bien o no, que creo que es muy
importante ponerla para los municipios.

O vemos también por ejemplo una afectación para el tema
de pérgolas solares de 250.000 euros en Ibiza. Hay una gran

partida para subvenciones precisamente, para que las
administraciones puedan poner este tipo de instalaciones. Es
una gran partida que ha hecho, se pasa de 10 millones a más de
30 millones, con lo cual es ahí donde tiene que ir y creo que
acotarlo tanto, sería un error.

También vemos que se presenta una enmienda para el
proyecto de construcción de una planta fotovoltaica en el
EDAR de Maó, y quiero informar que ya se ha licitado el
contrato, quiero decir que esto ya lo hablamos en los
presupuestos anteriores del año anterior. Ya se puso partida, de
hecho se negoció y se puso partida, fue una de las mejoras que
hubo y ya está licitado el contrato, con lo cual entendemos que
está un poco fuera de contexto esta enmienda, cuando ya está
licitado el contrato y ya está adelante.

Se piden también muchas ayudas para lo que sería
transición energética en el sector primario, no sólo el Partido
Popular, otros grupos también. Claro, se pide el sector primario
específico, pero se han aumentado muchísimo las ayudas para
todo tipo de empresas, incluido el sector primario. Cuando las
incluyes todas y se aumenta tanto la partida, lo que se quiere es
poder ejecutar esas subvenciones, con lo cual es normal que se
quede amplio, porque si acotas para sectores específicos,
cuando se ha ampliado mucho, estaríamos realmente acotando
demasiado. Por tanto es mejor que quede para todas las
empresas, incluidas las del sector primario, porque se han
aumentado mucho las subvenciones este año.

También vemos el tema que se pide del aumento de
cámaras de comercio, quiero aclarar que la vemos bien, lo que
pasa es que tenemos que estudiarlo bien, porque ya en ponencia
se aceptó un aumento, un aumento que fue en total de 210.000
euros, el Partido Popular en esta pide 225.000. Claro, ese
desfase también hay que mirarlo, porque tenemos en cuenta que
queremos llegar a 250.000 en total. Son muchos los grupos que
han presentado, tenemos que ver bien dónde están las bajas.
Por lo tanto, de momento esta no se aceptaría, pero sí vamos a
estudiar cómo exactamente llegar al objetivo, además de una
PNL que firmamos todos la semana pasada, de llegar a 250.000
euros para las cámaras de Comercio.

Vemos también que se intenta incrementar en 300.000 euros
una partida que hay para bonos comerciales. Quiero volver a
recordar y la vemos bien, lo que pasa es que tenemos que
seguir negociando de cara al pleno para ver si conseguimos que
en lugar de 300.000, sean 500.000, para llegar al objetivo que
se dijo en el debate de política general, que era de hasta 2
millones de euros. Actualmente es 1,5 de base y tenemos que
intentar llegar a un acuerdo para que aumente ese medio millón
y se consiga el objetivo de 2 millones de euros para bonos
comerciales.

Lo resumo. Creo que en la parte de energía el Partido
Popular sí que tendría que haber mirado de estar más
actualizado porque son unos presupuestos muy buenos en
cuanto a energía, se triplica la Dirección General de Energía,
pero también se cuadriplica el Instituto Balear de la Energía
que da soluciones a las comunidades energéticas y solventa
muchísimas de las cosas que se han planteado y que creemos
que hay presupuesto o partidas que ya lo reflejaban.
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En cuanto a Ciudadanos en general ocurre siempre, cada
presupuesto nos ocurre que es que Ciudadanos quiere vaciar
por completo de personal a la conselleria, lo que ellos
entienden que son cargos políticos que no tienen utilidad,
nosotros entendemos que precisamente sí que dan solución y
hay que ejecutar y hay que pensar proyectos y que hacer el
seguimiento de los proyectos todos esos directores generales
que tampoco..., o sea, que es lo normal cuando quieres atender
a temas, como ya ha dicho el propio diputado de Ciudadanos
que ha hecho su oposición, son temas muy complejos. Es una
conselleria muy diversa, es normal que cada uno tenga que ser
especializado en su temática, porque no puedes mezclar temas
en una persona que no entendería de uno y de otro. Es normal,
con lo cual, con las bajas no podemos estar de acuerdo.

Lo que en cualquier caso, sí me gustaría comentar es que la
parte de cámaras de Comercio, también igual que acabo de
comentar del Partido Popular, se tiene que estudiar. En
concreto, de hecho hace una propuesta muy concreta que es de
Mallorca, de Menorca y de Ibiza y Formentera, en la partida
que ya había se han aumentado 105.000 para Mallorca, 40.000
para Menorca, 71.500 para Ibiza y Formentera. ¿Qué faltaría
para llegar al objetivo de 250.000 que piden las cámaras de
Comercio? Faltarían 145.000 para Menorca y 182.000 para
Ibiza y Formentera. Y tenemos que intentar llegar a ese acuerdo
de cara al Pleno. Las bajas ya he comentado que no van bien,
pero lo que sería el objetivo de intentar conseguirlo, todos los
grupos lo habéis puesto y además salió por unanimidad la PNL
donde teníamos muy claro que las cámaras de Comercio
estaban pasándolo mal y algo había que hacer. 

En cuanto a las de El Pi hay cosas que se plantean que ya
están puestas con otras cantidades, como por ejemplo la planta
de biogás de Menorca, se plantea 1 millón de euros y lo que
hay reflejado en nuestros presupuestos son 400.000. Nos ha
dicho el director general que con 400.000 basta. Yo no lo sé, es
algo muy técnico. Entiendo que si han puesto 400.000 debe ser
que basta.

También hay algunas referidas a autoconsumo específico
para Ibiza. Es lo mismo que comento, el autoconsumo ha
crecido muchísimo en la partida y creemos que si es para todo
el conjunto de Baleares será más sencillo que se puedan
ejecutar, porque lo que no se quiere es que luego se quede
dinero sin ejecutar, porque a veces pasa con este tipo de
partidas cuando han ampliado tanto; estamos diciendo que han
ampliado casi el triple todas las partidas de energía.

La referida a bonos comerciales, es verdad que planteáis 2
millones de aumento. Nosotros el objetivo era llegar a 2 y yo
creo que entre lo que propone el Partido Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Le queda un minuto, Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... -muy rápido, me queda este párrafo y otro-, en cuanto a lo
que propone el Partido Popular y lo que propone El Pi, yo creo
que el término medio, que he comentado, de llegar a ese medio
millón a la parte de aumentar a 2 millones, como se comentó,

que ése es el objetivo, creo que sería el término medio, pero
hay que negociarlo, tanto con el Partido Popular como con
Ciudadanos y ver cómo llega de cara al Pleno.

Del Grupo Mixto -y ya acabo, presidenta-, aceptaremos las
dos que hay, creemos que sí que mejoran, además lo ha
explicado bien el diputado del Grupo Mixto, es la adecuación
de Campanet y la referida estación medioambiental, que ya se
ha dicho en Pleno más de una vez que sí que se hará.

Muchas gracias y perdonen por extenderme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Quería aprovechar desde esta
comisión para que le transmita al Sr. Yllanes una rápida
recuperación de su dolencia.

Passem ara el torn de paraula al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí moltes gràcies, presidenta. Bé, atès que és tard i tenint en
compte que ja n'hi ha que fa hores que som aquí, i sobretot
vostè que en fa moltíssimes, subscriuria paraula per  paraula les
aportacions que ha fet el company d'Unidas Podemos i no
intervindria.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Som tres a la Mesa i a més hi ha la
lletrada també.

(Algunes rialles) 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Perdó. Bé, crec que eren sobretot dues, no sé si Juli també,
però bé, sí tota la Mesa. No hem de deixar ningú.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies de totes maneres, gràcies, Sr. Ensenyat. Passem,
doncs, el torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Carles Bona. 

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, també desitjar ràpida
recuperació al Sr. Sagreras i agrair-li també el compromís que
sigui aquí. He de dir que he quedat desil·lusionat, pensava que
per fi podríem debatre junts al Ple, que no ho hem fet cap
vegada, però bé, en una altra ocasió serà.

També desil·lusionats que no han defensat l’esmena a la
totalitat d'aquesta conselleria, però no passin pena que
igualment la rebutjarem i votarem en contra de la 13488, 89 i
90, del Partit Popular, i 13086, d'El Pi, perquè nosaltres sí que
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creim que responen a les necessitats de la nostra comunitat
autònoma.

Han presentat una sèrie d'esmenes, algunes sobre comerç,
on s'augmenta el pressupost un 17,8% fins arribar a més de 5,5
milions d'euros, la qual cosa és un pressupost rècord i creim
que demostra el compromís d'aquesta conselleria amb el petit
comerç. 

Algunes esmenes que han presentat són per reduir el preu
dels aparcaments, com la 13530 del PP i la 13053 d’El Pi.
Volem dir que la proposta del pressupost de 2022 a la Direcció
General de Comerç ja contempla a la partida destinada a
centres comercials a cel obert fons que els municipis poden
destinar precisament a descomptes de pàrquing o allò que
considerin necessaris. Per tant, El Pi que presenta una esmena
també, la 13050, per crear aquesta partida que ja existeix. 

Les pujades més important del pressupost de l'àrea de
comerç es troben precisament en l'augment de la quantia de
polítiques destinades a millorar el teixit comercial de les Illes,
arribant a 2 milions d'euros, són 600.000 euros més que l'any
2021. I per això no acceptarem les esmenes 13351, 52 i 53 de
Ciutadans, la darrera creiem que, per cert, està repetida de
l'anterior; i la d'El Pi, la 13051, perquè creim que la proposta
de pressupost ja compta amb una pujada d'ajuts directes al
comerç bastant important. 

També es contempla en el pressupost una pujada de la
partida dedicada als bons comercials, un augment de 500.000
euros per arribar al milió i mig de pressupost, i l’esmena
13534, del Partit Popular, vol que posem 300.000 euros a bons
comercials; hi ha 1,5 milions. Consideram que hi ha hagut un
esforç pressupostari considerable, s'ha augmentat la partida un
50% i per això votarem també en contra de les esmenes 13358,
de Ciutadans, i 13052, d’El Pi. 

No són els únics bons, també hi ha 400.000 euros del
pressupost per a la convocatòria de bons tecnològics per
fomentar la digitalització i la innovació del sector empresarial.
Creim que aquests bons tecnològics, juntament amb els
comercials, donen resposta a l'esmena 13533, del Partit
Popular, per fer front als canvis d'hàbits de consum. 

Pel que fa a cambres de comerç, volem recordar que tenen
partides d'ordenació i promoció comercial, de promoció
empresarial i economia circular, i innovació i de violència
masclista. Per tant, s'ha incrementat significativament el
pressupost de forma consensuada amb les mateixes cambres de
comerç. Després hi ha esmenes, com 13531, del Partit Popular,
on hem de dir que les polítiques de relleu generacional al petit
comerç les articula l’Institut d'Innovació a través del seu
programa Iemprèn, un IDI al qual vostès volen tornar a buidar
de pressupost amb la seva esmena a la totalitat. 

I respecte de la 13532 del Partit Popular, el comerç
emblemàtic ja disposa de dues línies d'ajut, la convocatòria
anual de la Direcció General de Comerç, el comerç detallista,
i el Programa de suport i promoció emblemàtics Illes Balears
de l'IDI, i els comerços a través d'aquests programes poden
imputar fins a un 20% de cost derivat del lloguer o despeses

corrents. Creim que això també dóna resposta a l'esmena
13054, d'El Pi.

La 13564 del PP, creim que s'equivoquen de competències,
que els programes de foment d'exportació i internacionalització
d'empreses són competència de la Direcció General de
Promoció Econòmica. 

La 13357 de Ciutadans, els ajuts a les patronals, ja s'ha
incrementat al pressupost un 25%.

La 13055 d'El Pi, sobre producte local, també s'articula a la
Mesa del producte local, que és competència de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Sobre l'energia tornam a tenir ajuts d'autoconsum, i això
inclou plurifamiliars, tot tipus d'empreses, com ja s'ha dit,
municipis de totes les illes. Per això votarem en contra de les
esmenes, no podrem votar a favor de les esmenes 13047,
13049, 13083 d'El Pi, 13528, 29 i 13541 del Partit Popular.

Pel que fa a mobilitat elèctrica per a 2022 es preveuen 7,8
milions d'euros per a punts de recàrrega públics. Per això
tampoc no donarem suport a les esmenes 13526 del PP, i 13045
d'El Pi.

Queden algunes esmenes, no sé si podré mencionar-les
totes, algunes coses ja s’han dit aquí. A algunes d'El Pi ja
existeix el Pla MOVES III per finançar vehicles nous amb
reducció d'emissions; s'ha aprovat ja una ajuda de més de
400.000 euros per implantar biogàs en conferència sectorial, i
altres esmenes que han presentat on la conselleria no té
competències. 

Respecte de l'esmena 13903 del Grup Mixt, de la Coalició
Gent per Formentera, PSIB i Esquerra Unida Illes Balears, que
demanen una estació de mesurament ambiental, hi votarem a
favor.

Sobre indústria hi ha l'esmena 13333 de Ciutadans, o 13691
del Partit Popular, que comprometen les actuacions de la
Direcció General de Política Industrial, i la 13043 d'El Pi, a qui
cal recordar que el pressupost destinat a noves tecnologies,
indústria 4.0 i  digitalització té una dotació de més del triple de
l'import de l'esmena que demanen, com s'ha mencionat abans.
La 13044 d'El Pi, que demana actuacions que ja són impulsades
des de la Direcció General de Política Industrial. I la 13563 del
PP, també la votarem en contra perquè creim que aprovar
l'esmena no permet accelerar en l'execució del Pla d'indústria
ni aporta cap millora substancial.

Respecte d'Innovació, només queda la 13056 d'El Pi, de
xecs per a innovació de les PIME, consideram que ja hi ha les
bonificacions tecnològiques i el problema principal és que la
partida de la qual volen treure els doblers ja està compromesa
en projectes d'inversió per encàrrec de la Fundació Universitat
Empresa de les Illes Balears i la Fundació BIT.

Respecte..., sí dir que s'ha dit la 13535, està ara mateix
concentrat a desenvolupar el polígon de Porreres; i en memòria
democràtica, la 13380 de Ciutadans, lamentam dir-los que si
aprovam la seva esmena no podrem complir amb el tercer Pla
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d'exhumació de fosses, hi ha una legislació vigent a la qual s’ha
de donar compliment i, a més, fermament, hi creim. 

I respecte de la 13911 del Grup Mixt, per a l'adequació de
camps de concentració, reconegut com a Bé d'Interès Cultural
del campament, hi votarem a favor. 

I amb això crec que ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Comencem els torns de rèplica. I,
en primer lloc, passarem el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. En fi, el primer de tot, gràcies a tots per
les vostres paraules, sempre donen satisfacció, Lina, Jesús,
Toni, Alejandro, Miquel i Carles, tant de bo!, pogués estar
discutint aquí dins, sempre és més constructiu, sempre pots
captar més coses, sempre pots arribar a més acords en els
passadissos, però aquesta vegada no ha estat possible, jo som
el primer que ho veig, que això és un poc descafeïnat, ben igual
-supòs- que ho haurà de ser dimecres que ve. Però és igual, i
Carles sobretot, si no ha estat aquesta vegada, serà una altra en
la que passarem gust de discutir i intentar millorar les coses des
de diferents punts de vista per a la nostra comunitat autònoma.
M’havia compromès a reservar-me el debat per a la setmana
que ve i així ho faré.

Alejandro, es verdad que nuestro rol es este y desde esta
perspectiva lo tenemos que aportar, igual que yo comprendo
que el tuyo es -y lo haces muy bien- el de escudero del
vicepresidente, que es de vuestro partido, y a veces también
nos toca defender cosas que tienen difícil defensa, pero vamos
a introducir normas en ello el miércoles, y para esto nos
reservamos.

He visto, al menos, tú que siempre llevas un poquito la
iniciativa de las discusiones sobre las enmiendas de todos los
grupos del Gobierno sobre esta sección, que -he deducido- que
vamos a poder entendernos en cuanto a las enmiendas de las
cámaras de comercio y de los bonos; yo sí que te pediría, y ya
casi no renuncio, pero entiendo que va a ser más difícil hablar
de todas las otras, sí que os pediría otro esfuerzo, además de
para estas dos de las que hablábamos en cuanto a mejoras
energéticas para el sector primario, a veces sí nos hemos
puesto de acuerdo.

Acerca de otra conselleria que es de gestión de vuestro
partido, les están aumentando todos los gastos, el de
electricidad, el de gasoil, el de las materias primas y el de los
piensos y, igual en este ámbito, si pudiesen mejorar las
estructuras energéticas podrían quedar muchos agricultores
con un coste importantísimo menos, de todos los costes
importantes que ellos tienen para el medio y largo plazo.

Por tanto, yo creo que entre las dos consellerias tenéis días
para poder plantearlo y en esto he centrado esta segunda
intervención; y con respecto a todo lo demás, incluso con el
Instituto Balear de Energía, me lo reservo para el miércoles,

dejando caer que, como ya os advertimos otras veces, estos
funcionamientos y estos presupuestos a la vista está que es
verdad que no responden a las necesidades reales de la gente,
la gente no puede pagar la factura de la luz, y de ello vamos a
hablar el miércoles.

Muchas gracias a todos. Gràcies a tots.

Perdonau, no sé per què, bé, per a Alejandro, que a més no
ho demana, no sé per què m’ha sortit parlar en castellà. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Té el torn de paraula ara el
portaveu del Grup Parlamentari...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

No se preocupe, Sr. Sagreras... Perdóneme.

LA SRA. PRESIDENTA:

... el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene muchas
ganas de hablar, el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Es que hoy estamos resultando todos muy característicos en
esta comisión. El Sr. Sagreras, no ha podido evitar, ni siquiera
ante estas muestras de aprecio y cordialidad virtual que se le
han hecho desde todos los bancos, el cierto carácter provocador
en la referencia al escudero, cuando yo diría que hoy el Sr.
López ha ejercido de justo caballero de su causa, hoy le ha
salido bien, pero bueno...

(Rialles de l’intervinent)

... precisamente es por lo que le echamos de menos, Sr.
Sagreras. 

Sr. Bona, no es una repetición -perdón y lo mío es solo una
aclaración- no son una repetición la 52 y la 53, si no que las
dos piden lo mismo y piden que se haga dos veces, con lo que
entiendo perfectamente que haya podido generar esa confusión,
pero no es tal. 

Y, por lo demás, nosotros no tenemos ninguna aclaración y
estamos muy agradecidos a todos por esta participación en esta
conversación.  

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Méndez, veo que no tenía tantas ganas de
hablar como pensaba. Passem ara la paraula a la portaveu del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, estam molt satisfets
de saber que tot allò que nosaltres hem presentat, les denou
esmenes que hem explicat avui horabaixa, resulta que el
Govern ho fa tot, estic molt contenta de comprovar que això és
així.

De totes maneres, si vostès volen mirar una mica més la
lletra petita de les esmenes que presentam -molt petita perquè
les esmenes són breus-, crec que ho poden fer i segurament
trobaran qualque esmena que podran aprovar i, si no, sempre
hi ha la negociació i, si no, sempre hi haurà el debat del ple de
pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara passam al torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Mixt Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, sí que voldria fer un esment, perquè
se n'ha parlat, i després el diputat, el Sr. Alejandro López ha
explicat el tema de la producció de renovables, perquè sí que
és cert que es parla de pèrgoles, es parla de producció, i
justament per la part de Formentera, puc explicar que hi ha
concedida una subvenció i s'està construint un pèrgola
fotovoltaica, i no ha fet falta que vingués el Govern, hi ha les
subvencions per a entitats locals o per a consells, que poden
fer-se servir per a fer aquestes construccions.

Llavors, pot ser hi ha esmenes que poden ser d'àmbit
competencial, per a la qual cosa no poden ser acceptades, que
no és una qüestió....

Respecte (...) energètica, Sra. Pons, sí que hi ha una esmena
que inclouen vostès, si no m'equivoc, per a instal·lacions
fotovoltaiques a Eivissa. Ja que en el taxi hi cabien més illes,
podia haver-hi ficat Eivissa i Formentera o Eivissa, Formentera
i Menorca o Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca...,
perquè, per què només a Eivissa?, si al final crec que totes les
illes són les que haurien de tenir això i, tot i així,
independentment d'aquest motiu, sí que és cert que ja existeixen
aquestes ajudes i la qüestió està que potser el que s'ha de fer és
un  impuls perquè la gent s'afegeixi a aquestes ajudes, i que
s'exhaureixin, que totes les que s'han posat a l'abast, que és
veritat que les han quadruplicat.

Sr. Sagreras, jo tampoc em puc contenir a dir-li alguna cosa;
estarem en contra en el tema de l'Institut Balear de l'Energia,
perquè justament és l'Institut Balear de l’Energia que està
canalitzant aquestes ajudes que sí arriben a llocs en els quals
seria molt complicat que hi arribassin, com és Formentera. Jo
sé que n'hem parlat moltes vegades, vostè ve d’allà, de la zona
de l’est de Mallorca, jo vinc de quatre hores més enllà, entre
tots els transports que he d’agafar, i de vegades sembla que les
ajudes també van en avió, van en vaixell o també es queden els
preus, perquè costen d'arribar si no hi haguessin aquests canals
de comunicació, i són necessaris moltes vegades. Llavors

també s'ha de reconsiderar un poc per a què serveixen aquestes
entitats, perquè també hi ha entitats per potenciar l'espanyol i
aquestes no es qüestionen. Llavors, tal volta hem de pensar
quines són les entitats que hem de potenciar i quin motiu tenen.

Res més. Agrair el suport del Grup El Pi d'aquesta esmena
i, com li he dit abans, que sí que es pogués donar suport també
a la del campament; i agrair a tota la resta de grups el suport
que donen a les esmenes per part de Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Comencem ara els torns de
contrarèplica. En primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Como en la sala hay bastante gente que
lleva muchas horas y antes me he extendido mucho, no haré uso
de la réplica. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Té el torn de paraula el
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Gràcies, presidenta, no en faré ús. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per últim, té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Bona. 

EL SR. BONA I CASAS:

Res més, només agrair la feina a la mesa que duen aquí des
de les nou del matí, alguns hem anat i hem vengut, però vostès
han hagut de quedar i ens veim la setmana que ve.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Tocaria ara torn de fixació de
posició, però no havent-hi cap portaveu de VOX-Actua
Baleares, passarem directament ja a la votació de les esmenes
de la secció 19, de la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius.

Com hem fet en totes les seccions, les hem agrupat i
esperem que aquesta agrupació vagi bé a tothom. Si hi ha
alguna cosa que no, pregaria que ens ho diguéssiu.
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Comencem, doncs, en primer lloc, per la votació de les
esmenes del Partit Popular. En primer lloc, un primer grup
format per les esmenes 13526, 13527, 13528, 13529, 13530,
13531, 13532, 13533, 13534 i 13575.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un segon grup d'esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes 13535, 13541, 13691 i 13737.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar dues esmenes també del Grup
Parlamentari Popular, esmenes 13563 i 13564.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar tres esmenes, individualment, del
Grup Parlamentari Popular, l’esmena núm. 13488.

Vots a favor?... Perdón, señor... 13488. Són les esmenes a
la totalitat. Tornem...

(Remor de veus)

Ajuntarem les... tres que hi ha del Grup Parlamentari
Popular, d’esmenes a la totalitat, els sembla bé? Sí?

Passem a votar-les juntes, doncs. Esmenes número 13488,
13489 i 13490.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, farem dos blocs: primer, les esmenes 13351,
13352, 13353, 13354, 13355, 13356, 13357, 13358 i 13380.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l'esmena 13373 del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes. En primer lloc, votarem un bloc format
per les esmenes 13043, 13044, 13045, 13046, 13047, 13048,
13049, 13051, 13052, 13053, 13054, 13055, 13056, 13059,
13073, 13083 i 13084. Votem aquest bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar dues esmenes de manera diferenciada
del Grup El Pi Proposta per les Illes. En primer lloc, votarem
l'esmena 13050.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l'esmena 13086 del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passem a votar les dues esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera de manera
independent. 

En primer lloc, votarem l'esmena 13903.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l'esmena 13911.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb aquesta votació acabem ja la votació de la secció 19
i acabem la jornada d’avui.

Vull agrair, com no pot ser d'una altra manera, el tarannà
que hi ha hagut ja els dos dies en aquesta comissió, m'agradaria
que fos el mateix la setmana que ve... i demà, però bé, tan de bo
la setmana que ve hi hagués aquest tarannà entre els diputats i
les diputades.

Vull agrair també tota la feina a tot el personal de la casa,
tots, perquè estan pendents de nosaltres en tot moment.

I vull dir que ens veiem demà, continuarem demà a les 9.00
del matí, en principi a la Sala Verda, si no hi ha canvis, i
continuarem amb la secció 20, Conselleria d'Agricultura.

Bona nit a tothom i a descansar. 

Gràcies.
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