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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, reprenem el plenari
correspon ara el debat núm. 8, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 17, Conselleria d’Afers Socials i
Esports amb les seccions i entitats afins.

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

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

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Al programa 313B,
Atenció a la discapacitat, 10001. Al programa 313C, mesures
judicials i prevenció del delicte, 10055. Al programa 3113D,
Atenció a la dependència, 10060, 10057, 10028, 10000. Al
programa 313E, Serveis socials, 9998, 10031, 10059. Al
programa 313F, protecció i defensa dels drets dels menors,
10027. Al programa 313G, Família i unitats de convivència,
10030. Al programa 313I, Planificació, ordenació i formació
social, 10032. Al programa 461A, Promoció i foment de
l’esport, 10024, 9984, 10029, 10021, 10023, 10064, 10022.
E17, Institut Balear de la Joventut,  10079, 10105. F01,
Fundació per a l’Esport Balear, 10095. F15, Fundació
d’Atenció i Suport a la Dependència, 10118. C14, Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials Illes Balears, 10050,
10054, 10056, 10058, 10077, 10078.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 13, Conselleria
d’Afers Socials i Esports. Al programa 232A, Cooperació
internacional, 9620. Al programa 313D, Atenció a la
dependència, 9547, 9546. Al programa 313E, Serveis Socials,
9559. Al programa 313I, Planificació, ordenació i formació
socials, 9612. Al programa 323A, Protecció i foment de la
integració i de la participació social de la joventut, 9534,
9608, 9561, 9533. Al programa 461A, Promoció i foment de
l’esport, 9545, 9611, 9609, 9540, 9610, 9616, 9617, 9614,
9542, 9615.

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

Començam el debat. Per a la defensa conjunta de les
esmenes pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Fuster.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Sra. Consellera, como ya sabe, le vamos a votar en
contra sus presupuestos de Deportes, vamos a votar en contra
porque consideramos que son unos presupuestos que no dan
una respuesta eficaz a los problemas o a las inquietudes que
hay en el mundo del deporte hoy en nuestras islas. 

Usted tiene una conselleria que se divide claramente en
dos: Asuntos Sociales y Deportes. Este año usted va a
gestionar más de 2 millones de euros que el pasado año, su
conselleria ha aumentado 2 millones de euros, pero lo que se
destina a deportes, Sra. Consellera, baja significativamente. 

Unos presupuestos que por cierto, Sra. Consellera, no
cubren una de las principales promesas del Gobierno
progresista como, por ejemplo, la dotación de una partida para
la construcción del instituto de educación secundaria en el
centro de tecnificación deportiva Illes Balears Príncipes de
España. 

Ustedes, Sra. Consellera, han eliminado en el capítulo 7 la
subvención destinada a mejoras para instalaciones deportivas
municipales de valor de 300.000 euros. Claro, Sra.
Consellera, la han eliminado y todos sabemos por qué, porque
este año no es año electoral, si hubiese habido año electoral
ustedes la hubiesen puesto, pero la realidad, Sra. Consellera,
es que nuestra red de instalaciones deportivas sí necesita un
plan para mejorar estas instalaciones.

Sra. Consellera, se lo digo con cariño y sin acritud, a usted
se le nota, se le nota mucho que no le gusta el deporte o que
no tiene interés por el deporte o sencillamente no entiende
del ramo. Se lo digo porque a usted se le  ve mucho más
cómoda en la otra parte de la conselleria que en esta de
deportes, que creo que no le gusta nada. Creo que el tejido
deportivo de las Islas Baleares se merece una consellera y
unos presupuestos que crean en el deporte, que pongan al
deporte de las Islas Baleares en la vanguardia del deporte
nacional e internacional, como siempre ha sido tradición en
las Islas Baleares. 

Sra. Consellera, como tengo poco tiempo voy
directamente al grano y quiero presentarle las principales
enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Popular y
me gustaría que las tuviese en consideración. 

Primero de todo, asignen un importe de 400.000 euros
para la construcción del instituto de educación secundaria del
centro de tecnificación deportiva Illes Balears. Se lo he dicho
antes, la presidenta Armengol anunció en setiembre del año
2015 la construcción del instituto y que estaría acabado antes
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de acabar la anterior legislatura, aquí está la foto  donde se
anunciaba, setiembre de 2015.

(Alguns aplaudiments)

Espabilen en este tema, Sra. Consellera.

Segundo, mejoren la financiación de la promoción del
deporte en edad escolar, competencia de los consejos
insulares, en 110.000 euros. Sí, sí, pero escuche esto. El
motivo es mejorar la financiación de la Ley 6/1994, de 13 de
diciembre, de atribución de las competencias de los consejos
insulares en materia de deportes, en relación a la promoción
del deporte escolar hasta los 14 años, Sra. Consellera, para
poder promocionar la participación -y eso depende del
Govern-, la participación de deportistas y clubes deportivos en
el ámbito de todas las Islas Baleares, no de los consejos, de
todas las Islas Baleares. 

Tercero, fomenten los deportes autóctonos, especialmente
trot y tir de fona, por valor de 100.000 euros. Asignen una
aportación a las federaciones deportivas de las Islas Baleares
de trot per valor de 80.000 euros y de tir de fona por valor de
20.000 para la promoción de estos deportes autóctonos, para
promover su recuperación, el mantenimiento, la práctica y el
desarrollo de estos deportes. Ustedes, Sra. Consellera, y usted
especialmente que está en el partido MÉS, cada día se llenan
la boca hablando de que vosotros, ustedes, defienden "lo
nostro", ahora tienen una gran oportunidad y aprueben esta
enmienda y así por lo menos darán un pequeño paso en este
sentido.

Cuatro, pongan en marcha el P lan de mejoras de
instalaciones deportivas obsoletas por valor de 2 millones de
euros que le hemos planteado. Mire, la gran mayoría de
municipios de nuestras islas tienen un campo de futbol de
titularidad municipal, este campo de futbol de titularidad
municipal tiene un campo de césped, un campo de césped que
es de hace más de diez o quince años porque son los de
primera generación. Por eso, dada la antigüedad de esto, ponga
en marcha un plan de substitución del césped artificial en
colaboración con los ayuntamientos, con la Federación de
Futbol y con los consejos insulares.

Éstas son básicamente las cuatro enmiendas yo creo que
más importantes que le quería trasladar, aparte de las otras, y
le pido que por favor las aprueben. Mire, son enmiendas
responsables, Sra. Consellera, no son enmiendas ideológicas,
se lo dije en la primera comparecencia, creo que en el mundo
del deporte no puede haber una política de izquierdas o de
derechas, no existe, sólo existe una buena gestión deportiva o
una mala gestión deportiva.

Por lo tanto, Sra. Consellera, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fuster, ha d’acabar.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

..., -sí, acabo inmediatamente-, demuestre que quiere el
deporte balear, sea valiente y apruebe las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, vol consumir els seus cinc minuts?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Diputats, diputades. Sra.
Consellera, el nostre grup parlamentari ha presentat esmenes
a la totalitat per diferents raons. La primera és que després de
gestionar aquesta conselleria els darrers quatre anys i d’haver
comptat la nostra comunitat autònoma i els pressuposts amb
4.000 milions d’euros més, ha mancat una gestió acurada dels
recursos, una gestió eficaç com, per exemple, la Fundació
S’Estel i, a més, ha estat una tònica general la falta d’execució
de projectes prèviament pressupostats i que per suposat havien
estat anunciats i venuts repetides vegades. Per tant, aquesta
esmena és en primera instància una crítica específica a la
ineficaç gestió d’aquesta àrea, i que més endavant
desenvoluparé.

Perquè, Sra. Santiago, malgrat tots els increments
realitzats els darrers anys als pressuposts, i dels que segur
vostè després treurà pit perquè ens coneixem, el que importa
són els resultats, i les dades són les dades. 

Les Illes Balears som la tercera comunitat autònoma, just
per darrera de Canàries i Extremadura, amb més persones en
risc d’exclusió social, segons l’informe FOESSA que es va
presentar el mes d’octubre. La llista d’espera per a una
valoració de dependència ha pujat respecte de l’any passat, i ja
sé que vostè em dirà que també ha pujat la demanda, però és
que la llista d’espera per a aquesta valoració ha augmentat.

Es Pinaret i Es Fusteret, segons informe presentat per
l’Oficina del Defensor del Poble són dels centres de menors
més conflictius d’Espanya, encapçalen les taxes de fugues, els
no retorns als centres després de les sortides, les autolesions
dels interns i les agressions als treballadors que els custodien.
Ja sé que vostè posa en qüestió aquestes dades, ja ho sé,
perquè, a més, ens ho va dir aquí, ja ho sé, però just les dades
que vostè i la seva conselleria m’han passat a mi, com a
diputada, de les fugues i dels no retorns i d’altres, ja des del
nostre grup parlamentari trobam que són massa.

I el que queda clar, el que posa en evidència, Sra.
Consellera, és una radiografia del gran fracàs de la gestió de
la Fundació S’Estel a la passada legislatura.
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I si parlam del Pla d’infraestructures, un pla
d’infraestructures social 2017-2021, que es va presentar amb
molt d’enrenou, amb la presidenta Francina Armengol, per a la
construcció , si parlam només de les residències, de la
construcció de cinc noves residències que havien de donar
566 places, cap ni una ara que som a les portes de l’any 2020,
de 566 places a l’any 2020, a començament, al que és ara, cap
ni una.

A l’any 2021 es posaran en funcionament, si tot va bé, 118,
que són les de Marratxí i les de Formentera, és a dir, un 20%
del que varen anunciar.

Queden pendents per començar encara Son Martorell, que
és aquí, a Palma, i de la Maó i Son Dureta, Sra. Consellera, no
sabem res de res. Per tant, el que tenim claríssim és que per
arribar a aquestes 566 places que vostès varen vendre a l’any
2017, haurem d’esperar com a poc a la legislatura de l’any
2023, segurament ja no ho farà vostè.

La segona raó és que aquests són uns pressuposts molt
millorables i d’aquí la bateria d’esmenes parcials que hem
presentat. Abans d’entrar al detall de les esmenes que
nosaltres hem presentat, el que vull és agrair que m’hagin
aprovat, als grups parlamentaris i a vostè que hagi donat el vist-
i-plau de la conselleria, que m’hagin aprovat una de les trenta
esmenes que ha presentat el nostre grup, i aquesta esmena és
una dotació de 200.000 euros per implementar la Llei de
família.

Per començar, una de les esmenes importants que, només
remarcaré les que es consideren més importants perquè no
tenc molt de temps, per començar demanam el traspàs als
consells insular de la gestió de la renda social garantida, segur
que a vostè no li ve de nou perquè ja li vàrem demanar l’any
passat als darrers pressuposts, i e l motiu és perquè
precisament els consells insulars estan molt més en contacte
amb els ajuntaments, tenen aquesta estructura i, a més, són les
institucions que ja gestionen a dia d’avui la renda mínima
d’inserció.

Vull parlar d’infraestructures, perquè no només són
aquelles infraestructures que no necessitam, aquelles que
vostè va planificar en aquell famós pla d’infraestructures que
he comentat abans, sinó que també n’hi ha moltes d’altres que
fan molta falta i que a la comissió vostès em varen votar en
contra; infraestructures com per exemple la construcció del
centre de dia i residència a Sant Josep que nosaltres proposam
un plurianual, ja sé que a moltes em dirà que encara no tenen
conveni signat, però s’ha de posar una partida econòmica i s’ha
de fer feina amb el conveni perquè puguin començar.

La dotació de les obres de la segona planta del geriàtric de
Sant Lluís, amb 500.000; la dotació del projecte del centre de
dia d’Alaró, de 200.000 euros, i no em serveix que vostè em
digui que ja tenen un centre, perquè aquest centre no té res a
veure amb un centre de dia, sinó que és un centre social per a
tercera edat, perquè així ho posaven els fons i després varen
comprar un solar per fer l’altre centre.

La redacció del projecte de la construcció del geriàtric de
Migjorn, que vostè ens ha aprovat un transaccional i veurem
com queda.

La dotació de les obres del geriàtric d’Es Castell, amb un
import de 3 milions d’euros. I ja sabem que n’hi ha 400.000,
però ens sembla insuficient.

I la dotació del centre de dia del Verge del Toro de Maó,
amb un import de 800.000 euros. Però tenim més esmenes
però ja a la propera intervenció ja els en faré menció.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. És el torn de paraula del Grup
Parlamentari VOX-Actua Balears, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Me ha quedado claro, Sra.
Consellera, que usted y yo compartimos algo, no nos gusta
mucho el deporte, yo lo  reconozco, no obstante lo cual sí
tenemos en cuenta la importancia que tiene. No hemos
presentado enmiendas en el aspecto del deporte porque
nosotros sabemos, comprendemos, que la mayoría de
carencias en ese aspecto corresponden a competencias
municipales, pero nosotros, que sí creemos en el
municipalismo, a lo largo de las enmiendas que hemos
presentado ayer y hoy y presentaremos mañana, hemos
querido destinar un total de casi 46 millones de euros a los
municipios.

Se nos acusa a veces de querer desmontar completamente
la comunidad autónoma, pues de los 60 millones de euros que
suman el total de nuestras enmiendas, no llega a 59 millones
y pico de euros, 45 van destinados a los municipios para que
puedan atender estas necesidades.

Con respecto a las políticas sociales, evidentemente no
compartimos alguna de sus prioridades, pero le aseguro que
nos preocupan tanto com a usted.

Ha hablado la Sra. Durán de la Fundació S’Estel, de Es
Fusteret y de Es Pinaret, nosotros pedimos visitar ambas
instituciones, las visitamos, podemos dar fe del buen trabajo
que allí los profesionales. Constatamos también,
curiosamente, para un gobierno que habla siempre del tema
del feminismo, que las instalaciones en las que se encuentran
las mujeres, están en peores condición que las que se
encuentra a los hombres, creo que deberían tomar nota de ello
y creo que deberían actuar al respecto. Pienso que quien
conozca la realidad de estos centros la conocerá y entenderá
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lo que digo, una es una instalación relativamente moderna, la
otra se nota que ha sido a base de hacer cuatro parches.
Entonces, independientemente de las circunstancias por las
que estos menores estén privados total o parcialmente de
libertad, deben estar en unas condiciones dignas, y así lo
consideramos nosotros.

En lo que se refiere a las enmiendas parciales que nosotros
llevamos a su conselleria, por una parte tenemos 2 millones
de euros a favor de las políticas de natalidad, ya hemos tenido
ocasión de hablar de este tema en este parlamento; a nosotros
nos preocupa y mucho el invierno demográfico hacia el que
nos estamos encaminando el conjunto de España y esta
comunidad; lo único que sostendrá el estado del bienestar, el
sistema público de pensiones es mantener un crecimiento
adecuado de la natalidad, no podemos seguir volcados en este
suicidio al que nos estamos abocando, hacen falta políticas
activas de natalidad, políticas que ayuden a la mujer, políticas
que permitan conciliar la vida familiar y el trabajo, y esto solo
se puede hacer desde los poderes públicos, y parece que hacer
políticas de natalidad fuera algo conservador, no lo puedo
entender. Decía el diputado del Partido Popular que el deporte
no es de izquierdas ni de derechas, y los niños al nacer
tampoco son ni de izquierdas ni de derechas, lo niños nos
hacen falta, es el futuro de esta comunidad y de España, en
general, nos hacen falta niños y hemos de aplicarnos en estas
políticas.

Tenemos también una enmienda por valor de 990.000
euros para ayudar a las familias numerosas y monoparentales.
La familia, el otro día, lo recuerdo, leímos todos los artículos
de la Declaración universal de los derechos humanos y en esa
declaración se contempla la familia como eje de la sociedad,
lo digo porque algunos se quedan solo con los artículos,
¿alguna vez nos han acusado de que solo nos quedamos con los
artículos de la Constitución que nos gustan; pues algunos
también se quedan solo con los artículos de la Declaración
universal de derechos humanos que les gustan, y esa
declaración incide en la familia como eje básico de la
sociedad y por eso nosotros tenemos un plan ambicioso de
ayuda a las familias numerosas, por una parte, y
monoparentales; porque realmente una persona sola a veces,
con uno o dos hijos, es como una familia de dos personas con
cuatro o cinco niños. Es muy importante ayudar a estos dos
tipos de familia, a las familias numerosas y a las familias
monoparentales.

Nosotros, también, estamos por una partida de 1 millón de
euros de ayudas directas a las mujeres maltratadas y víctimas
de la violencia intrafamiliar. No entraré en el debate que
hemos tenido aquí muy habitualmente, sobre cómo denominar
a estas víctimas, lo cierto es que víctimas son, sean
denominadas de una u otra forma, y es necesario darles todo
el apoyo y todo el apoyo real, no todo el apoyo de hacer
dípticos, trípticos, carteles, chapas, lazos, ciclos de
conferencias a las que solo asisten los acólitos a escuchar, no,
es muy importante que estas ayudas lleguen directamente a
estas mujeres que las necesitan.

Luego, tenemos también una partida de 3 millones de
euros para aumentar los recursos a las familias con
dependientes. Evidentemente, el otro día estábamos hablando,
aquí también, de la eutanasia en una PNL y hablamos muchas
veces de lo que impulsa a algunas personas en un estado de
enfermedad o simplemente de vejez a tomar la determinación
o pensar que la única solución es acabar con sus vidas.
Nosotros queremos dar oportunidad y esperanza, por una
parte, a todas esas personas, para que sus familias se puedan
hacer cargo de ellas, para que no sientan la soledad y para que
no sean una carga para todas estas familias, insoportable en el
sentido de que es imposible conciliar muchas veces el cuidado
de personas con necesidades especiales, el cuidado de
personas con una enfermedad crónica y avanzada, o el cuidado
de personas de una edad avanzada y que ya no pueden valerse
al cien por cien por sí mismas, con cualquier otro tipo de
actividad.

Hemos de ser conscientes de que de la misma manera que
en este parlamento hemos hablado muchas veces de que los
municipios actúan de manera subsidiaria en las necesidades de
los ciudadanos, las familias son la auténtica red social que
funciona en este país; las familias son las que nos hicieron
capear la crisis; las familias son las que en los momentos de
necesidad actúan subsidiariamente allí donde los poderes
públicos, por falta de interés o por falta de medios
económicos, no pueden llegar. En unos momentos en que esta
comunidad goza de los segundos presupuestos más altos de su
historia, debemos devolver a las familias todo lo que las
familias aportan a la sociedad, y lo hemos de hacer de una
manera generosa, rotunda, sin ningún tipo de diferenciaciones
ideológicas, porque realmente el que no considere que la
familia es el eje de esta sociedad y el que no considere que las
familias merecen toda la atención, apoyo y respeto de los
poderes públicos es que realmente no entiende lo que
significan las políticas sociales.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn d’intervenció
del Govern qui obre una qüestió incidental, té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Bon dia i bones tardes a tothom. Avui ens toca defensar els
pressuposts de la Conselleria d’Afers Socials i Esports i  el
que venc a defensar aquí és que la resta de diputats doncs no
doni suport a les esmenes a la totalitat de VOX i del PP.
Agrair als grups que no conformen govern o que no donen
suport al Govern que no hagin fet cap esmena a la totalitat, i
als grups que donen suport al Govern la feina en defensa
d’aquests pressuposts.

Contestant a VOX, que ha estat el darrer en parlar, VOX
presenta l’esmena a la totalitat de la secció 17 i a tots els ens
públics de la conselleria, en total set; una espera que, després
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d’aquest bloc contra l’esmena a la totalitat, doncs espera
moltes esmenes parcials, perquè si vostè fa una esmena a la
totalitat tan massiva deu voler 30, 40 o 50 esmenes parcials,
4, 4, poca feina, 4...

(Alguns aplaudiments)

..., totes les esmenes a la totalitat i 4 esmenes parcials?
Vostès, que presumeixen tant que venen de la privada, amb
aquesta actitud no promocionarien molt a la privada, perquè a
la pública també es fa feina.

Quatre esmenes a la totalitat o quatre esmenes parcials,
perdonin, que si hi hagués una espècie de museu al
despropòsit tres d’aquestes estarien emmarcades: una és, dóna
doblers, efectivament, a dependència, a famílies, a tal, però
una diu que “hasta que el Instituto de la Mujer se suprima”;
l’altra, “hasta que -ho lleva de Medi Ambient- hasta eliminar
las políticas ideológicas del cambio climático, las políticas
ideológicas del cambio climático”; l’altra “a reducir, hasta
su supresión, la Dirección General de Cooperación
Internacional”, ni més ni manco, un despropòsit al sentit
comú.

Dues d’aquestes tècnicament mal presentades, Sr.
Rodríguez, perquè si vostè es vol carregar l’Institut Balear de
la Dona i vostè es vol carregar la Direcció  General de
Cooperació no ha de presentar una esmena parcial, ha d’anar
a l’articulat i ha de fer esmenes de supressió de dues lleis que
defensen l’Institut de la Dona, que és la seva creació, i la Llei
balear d’igualtat entre homes i dones i una Llei de cooperació
que ens obliga; vostè, l’any que ve, si vol fer això, ha d’anar a
l’articulat i demanar això, per tant, estan absolutament mal
presentades tècnicament.

I ahir va dir que... vostè presumia, Sr. Rodríguez, jo el vaig
escoltar atentament, vostè presumia ahir que són previsibles,
i és vera que vostès són previsibles, això és molt ver, perquè
vostès representen una dreta antiga, una dreta molt coneguda,
molt arcaica; una de les característiques d’aquesta dreta antiga
és la negació del coneixement científic, fins i tot el primo de
Rajoy, deu anys després, és incapaç de negar el canvi climàtic,
i vostè encara pensa que el canvi climàtic és una qüestió
ideològica. El canvi climàtic, Sr. Rodríguez, és una
constatació  científica i la dreta moderna, la dreta del segle
XXI, igual que l’esquerra moderna, el que fa és introduir el
coneixement científic a la seva ideologia, però no ho nega, no
ho nega. Pensadors de dretes, com per exemple Edward
Wilson, que és un sociobiòleg, que és un conservador de
dretes, defensa, justifica el canvi climàtic. Vostès no poden
negar l’evidència, no poden negar el coneixement científic,
l’han d’introduir a la seva ideologia.

Per tant, jo crec que hi ha més que suficient només amb
això per no defensar aquestes esmenes a la totalitat.

El PP també ha fet una esmena a la totalitat, n’ha fetes 30,
com ha dit la seva portaveu; jo els deman que si les estudien bé
veuran que moltes són absolutament jo crec que inviables,
vostès, per exemple, lleven doblers, crec que a la partida de

postals, perquè els crida l’atenció que hi ha molta despesa en
postals, a més, si el Parlament, per exemple, accepta això, no
podrem trametre cap resolució als ciutadans. És clar, nosaltres
trametem moltes resolucions als ciutadans, perquè valoram
les pensions no contributives, perquè valoram la discapacitat,
perquè valoram en dependència, perquè valoram... (...), tot això
necessita informar-se als ciutadans, i vostès, any rera any, el
Partit Popular, any rera any, i ja en duem cinc, ens fa una
esmena a això. Escoltin el que els diem, no poden llevar a
postals, no, no, no, escoltin bé, no ho poden llevar perquè ens
quedaríem sense resolució.

Després d’altres que són tècnicament incorrectes, ens
demanen que siguin els consells insulars els que gestionin els
(...), doncs ho facin a l’articulat, no ho facin a una parcial, per
què ha de modificar la Llei de renda social, no ho pot
presentar a una parcial.

Altres que ja estan incorporades, em demana més places a
Ferreries, ja li vaig explicar que eren 13, ja no n’hi ha més, i
són als pressuposts.

L’aulari, contestant també a vostè, és que hi ha més doblers
del que vostès proposen, per a l’aulari n’hi ha 800.000 i vostès
en proposen 400.000, què vol que el llevem? La seva proposta
és de reducció? N’hi ha 800.000, però es troben en inversions
i no està especificat, però li vaig contestar en compareixença
que per a l’aulari en el pressupost n’hi ha 800.000, i fins ara
no s’ha pogut construir, i tenim el projecte bàsic i tenim el
projecte d’execució, perquè estam pendents de l’autorització
de l’ajuntament. Si vostès, en lloc de 800.000, vostè vol una
reducció? Nosaltres no la volem, nosaltres volem mantenir els
800.000 que hi ha.

O a Sant Lluís, a Sant Lluís vostès també ens la presenten,
Sant Lluís ja està incorporat i, a més, els ho vaig dir a la
compareixença, escoltin la compareixença, llegeixin-la; els
senyors de VOX no, perquè varen partir de la compareixença,
ho entenc, però vostès, que hi varen ser, això ho vaig explicar.

Després, per què fa a diferències entre territoris? Vostès,
de 30 esmenes, senyors i senyores del Partit Popular, n’hi ha
13 territorials, 8 d’Eivissa, 3 de Menorca i 0 de Mallorca; es
veu que Mallorca no necessita l’atenció. 8 d’Eivissa, 5 de
Menorca i 8 de Mallorca. Si el Parlament aprova...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si el Parlament aprova..., si el Parlament aprova aquestes
esmenes farem un desequilibri territorial. No, es nota que el
president d’Eivissa hi és.

I demanen coses, a més, que no són competència, com ha
dit ja, que ja ha introduït qui ha defensat els esports; no són
competència. Vostès han de respectar l’Estatut, vostès no
poden tractar d’institució  menor els consells, vostès tenen
representants als consells; facin allà les esmenes del consell.

Tema de MENA. Nosaltres ja hem parlat amb els consells,
però és competència dels consells insulars. Centre de baixa
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exigència; és competència del consell insular. Centre de la
Joventut, competència dels consells insulars. Circuit de
motocròs, competència del circuit escolar. Esport en edat
escolar, competència dels consells insulars. Respectin els
consells insulars, facin allà la feina, facin els pressuposts allà.

I altres que són irrealitzables. Volen que la Fundació
gestioni els centres de dia! Però si són municipals! Vostè es
contradiu, ens demana que la Fundació gestioni els centres de
dia però després ens demana que els municipis facin els
centres de dia. Demani als seus batles si estan d’acord que els
llevin la gestió dels centres de dia. Cap.

I després, plans sectorials, fer plans sectorials, però ho
lleven del capítol 1, que no sé com farem els plans sectorials.

I crec que el més important és que en un context de
reducció del sostre de 50 milions aquesta conselleria puja 2
milions, i això ens permet mantenir tots els serveis; amb una
despesa, amb un sostre de despesa per davall de l’any passat,
mantenim tots els serveis i a més apujam moltíssimes
partides: apujam les subvencions de cooperació, que estam
molt orgulloses d’apujar-les, no com vostès, senyors de VOX,
que les volen retirar; apujam les de cooperació internacional,
les d’emergències, les de sensibilització. 

Apujam les subvencions a les federacions i als clubs
esportius, senyor del Partit Popular, les subvencions a les
federacions, als clubs i als esportistes, i als  trasllats; les
apujam. Abaixam aquests doblers de les municipals, aquests
300.000 euros, perquè no són competència nostra, no són
competència. Als consells insulars hi ha doblers, només a
Mallorca hi ha 10 milions per aquest tema, i vostès em diuen
que feim una política desastrosa de l’esport!, perquè no
ajudam a canviar la gespa?, perquè ens han fet tres esmenes
d’aquestes característiques. Vostès aquí vénen amb un discurs
que pareix que l’esport caurà, i després ens fan esmenes de
coses d’aquestes: un circuit a Eivissa, gespa artificial als
camps de futbol... Això és tan tremend?

Jo amb el Sr. Rodríguez..., em pareix molt poques coses.
Ni en allò de l’esport, coincidim vostè i jo, perquè l’esport
m’encanta, contestant també al senyor del Partit Popular,
l’esport m’encanta. I l’esport està dirigit per una conselleria
que li agrada, no ho dubti, si vol després en parlam, en parlam,
i a més està dirigit per un excel·lent director, que és acceptat
per les federacions i els clubs. Nosaltres vàrem presentar..., sí,
sí, vàrem presentar aquest pressupost a l’Assemblea Balear de
l’Esport que vostès, gestionant aquesta comunitat autònoma
des de fa molts d’anys, varen ser incapaços de constituir, i
nosaltres la vàrem constituir, i no hi va haver cap queixa, cap
queixa ni una, d’aquests pressuposts, cap queixa ni una.

Augmentam la renda social. Apujam programes
d’emancipació als joves extutelats, un programa que és
capdavanter a l’Estat espanyol, que ens criden perquè el
presentem; idò també l’apujam. Milloram serveis d’Es
Fusteret; totalment d’acord amb això, a Es Fusteret es fa
malament, ho sabem, cercam espai, crec que pròximament
podrem traslladar les al·lotes i després haurem de cercar un

espai, provisionalment un espai, i després definitivament
cercarem un espai. Milloram els serveis com l’atenció a la
dependència a Menorca, que incorporam un valorador més.

Les víctimes de violència masclista, els nins i les nines
víctimes de la violència masclista perquè han quedat orfes, per
primera vegada a la nostra comunitat reben aquests doblers.
Per primera vegada donam estabilitat al Projecte Home, i a
més tenim la previsió de desenvolupament de la Llei
d’infància i adolescència. Augmentam places d’atenció
primerenca, de salut mental, de centres de dia, del SAD en els
pobles. Responem a la demanda del Tercer Sector, com hi
vàrem respondre amb la Llei de concertació, i  aquest
programa... o en aquests pressuposts hi haurà el programa per
a equipaments que es necessiten.

Seguim construint les residències, que hem tengut molts
de problemes, Sra. Duran, i és cert, i hem tengut moltíssims
de problemes, però com que vostès l’obra pública en
residència la desconeixen perquè mai no en varen fer cap, no
és estrany que es digui..., no, no, no és estrany que ho diguin
amb molta dificultat. Marratxí, Palma, Maó, Es Castell, Son
Dureta, Son Tugores, Sant Lluís, Llucmajor..., totes aquestes
tenen doblers. Centres de dia: Calvià, Porreres, S'Indioteria...
Reforma de l’alberg d’Alcúdia.

Són bons pressuposts. Consoliden els serveis socials, que
només es treballen de forma exhaustiva quan hi ha un govern
progressista; quan hi ha el Partit Popular no es treballen els
serveis socials. Són gestionables perquè podem incrementar
molt...

(Remor de veus)

(Pausa de la intervinent)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor; señoras diputadas, un poquito
de silencio.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Són gestionables... són gestionables...

(Continua la remor de veus)

Són gestionables, perquè vostès poden demanar increment
de partides però també han de gestionar, i són coherents amb
el pacte de Bellver.

Contestant coses concretes que han fet els tres que han
interpel·lat. He contestat diverses coses. L’aulari; és que hi ha
els doblers de l’aulari, no és necessari implementar 400.000,
hi ha els doblers de l’aulari; si ens ve l’autorització  ja
definitiva de l’ajuntament ja podem licitar les obres, i per tant
aquests 800.000 euros són suficients aquest any. 
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Ja li he dit allò dels municipis i dels consells. Vostè vol
que nosaltres envaïm les competències del consell. I vostè ve
aquí a defensar la política del Partit Popular; quina?, la del
velòdrom? Vostès saben en què es varen gastar els doblers
durant anys de l’esport?, a construir un velòdrom
sobredimensionat! Això és el seu llegat en esports, això és el
seu llegat en esports. Idò ja em dirà quin. El seu llegat en
esports, instal·lacions absolutament hiper..., hiper...,
hipergrandioses.

Bàsicament crec que ja li he contestat.

Després és el Partit Popular, que vostè diu que nosaltres
no vàrem tenir..., que durant aquests dos anys, o aquests quatre
anys, vàrem fer mala política. A mi m’estranya molt. Els dos
darrers anys el Partit Popular no va fer esmena a la totalitat als
pressuposts de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,
no va... Bé, idò, què va ser, peresa?, perquè si un grup
parlamentari no fa esmena a la totalitat a una conselleria és
perquè hi està d’acord, o per peresa; quina de les dues coses
tria?, peresa o que hi estaven d’acord? Dos anys, no en vàreu
presentar. 

S’Estel; s’han invertit més de 4 milions en la Fundació
S’Estel. Vàrem fer una carta al Defensor del Poble, i ja la hi
passaré; ens va donar la raó. Clar que són moltes, una fuga és
una fuga, i sobra; clar que són moltes, hi estam treballant, i
aquest any hem reduït tot el nivell d’incidències.

Equipaments. Sense construir una plaça, encara, eh?, és
vera que no hem pogut construir les residències que volem
que es construeixin, 475 places hem posat a dependència. A
Sant Josep, escolti, no tenim convenis ni una proposta. A Sant
Lluís, Alaró, Es Migjorn, Es Castell, Maó es construiran i
s’aniran construint a mesura que tenguem conveni. 

En definitiva -no tenc temps- el que els deman és que no
donin suport a aquesta espècie de... de proposta a la totalitat o
d’esmena a la totalitat que no té cap ni peus.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. És el torn de rèplica del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, Sra. Santiago, Sra.
Consellera, ha dit moltes coses que són, com a poc, no
exactes, no exactes. Els darrers anys el nostre partit política,
la diputada que duia aquesta àrea, que era la Sra. Sandra
Fernández, no va presentar esmena a la totalitat, però sí la va
presentar a la Fundació Estel i sí la va presentar al Consorci
de... Per tant... I ho record, i a més aquests dies he llegit els

Diaris de Sessions, i vostè encara a sobre la barrejava perquè
considerava que no les havia d’haver presentat, aquestes
esmenes a la totalitat, i deia que ella el que havia volgut aquí
era una interpel·lació, que vostè no venia a aquí a interpel·lar
el moment de pressuposts. Això llegit ahir horabaixa aquí,
assegudeta.

Per tant, miri, Sra. Consellera, jo li ho he dit d’una
manera... responsable, i li he dit que hem presentat aquesta
esmena a la totalitat perquè, tot i saber que és vera que la seva
partida econòmica a la seva conselleria augmenta 2 milions
d’euros, vostè fa quatre anys que gestiona aquesta àrea, i a la
meva primera intervenció li he dit tota una sèrie de
circumstàncies amb dades, que n’hi he posat una damunt la
taula, que el que demostren és que al final hi ha hagut una
ineficaç gestió. No vull dir que no hi hagi hagut una bona
voluntat, estic convençuda que vostè la posava, la bona
voluntat, però per exemple amb la Fundació S'Estel no hi ha
hagut una bona gestió, i cada vegada que he llegit un Diari de
Sessions, cada vegada que hi ha hagut una fuga, cada vegada
que hi ha hagut un problema, cada vegada que ha sortit un al·lot
per damunt les taulades vostè el que feia aquí era llevar-li
importància i si tenim quatre fugues enguany són moltíssimes,
Sra. Consellera. Per tant, hi ha molta cosa a fer amb la
Fundació Estel, per molt que s’hagi fet.

I li vull dir una cosa, és que al Partit Popular no li
importava, tenint els pitjors anys de la crisi econòmica en la
legislatura 2011-2015 la Fundació S'Estel va pujar un 50%
més en pressupost amb el Partit Popular sent la consellera la
Sra. Sandra Fernández i això és de justícia dir-ho...

(Alguns aplaudiments)

... perquè és així, perquè és així, un 50% més a la Fundació
S'Estel.

Així i tot, nosaltres avui presentam aquí una esmena, a la
qual vostè no ha fet cap tipus de menció, a la Fundació S'Estel
de 200.000 euros que creim que seria... i vostès augmenten
aquesta partida en 188.000. Nosaltres hi afegim 200.000
euros més per fer programes específics que creim que són
necessaris... Vostè... fa així i no li deu interessar, però
nosaltres consideram important aquesta esmena.

No és veritat que nosaltres no presentem esmenes de...,
que no ens interessi Mallorca, no té res a veure, no és veritat,
no és cert. Supòs que Alaró vostè creu que és a Mallorca,
almanco el batlle amb qui vaig parlar ahir i que fa poc va parlar
amb vostè aquests dies creu que s’ha de fer aquest centre de
dia i que jo sàpiga Alaró és Mallorca. 

No només això, a Palma s’ha de fer la residència de Son
Martorell i és que ara, a hores d’ara, ja hauria d’estar posada en
marxa. Vostè a l’any 2017 quan la va presentar va dir que hi
hauria aquestes cent places a Palma de residència en marxa i
no s’ha posat ni una pedra i el que dic: de les 566 places en
residències que vostès anunciaven per a l’any 2021 amb prou
feines n’hi haurà 118, és a dir, un 20%. 
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Per això nosaltres deim que hi ha hagut una ineficaç gestió
o nul·la gestió o dolenta gestió, el que vulgui dir perquè
pressupostar i pressupostar i després no executar, idò
escolti’m, no és una bona política de gestió en aquestes àrees
que vostè diu.

Miri, nosaltres tenim moltes més esmenes, abans li he dit
que... que no havia pogut desenvolupar. Vostè ha fet menció
que si jo llevava o no llevava una partida de baixa de 100.000
euros, però no ha dit la partida d’alta. La partida d’alta,
l’esmena que hem presentat és una esmena per a la creació
d’un programa de Respir, que nosaltres consideram que aquest
programa Respir es podria fer al centre Joan Crespí amb
250.000 euros; els programes Respir, que tant vostè com
altres polítics dels partits d’esquerres consideren
supernecessaris els programes de Respir, idò dotin-los i  hi
posin una partida econòmica i votin a favor.

Si nosaltres hem llevat 100.000 euros a aquesta partida de
postals, és que vostès a postals paguen 300.000 euros en
postals. Vostès tenien 188.000 en postals i de cop enguany
l’augmenten 100.000 euros més i nosaltres consideràvem que
aquests doblers..., escoltin, almanco 100.000 d’aquests euros
poden anar a un programa de Respir que segur que les famílies
s’estimen més tenir un programa de respir que no una postal,
segur, Sra. Consellera, segur... postals, postals, postals,
postals, posa postals...

(Remor de veus)

... bé, idò resolució, el que vostè vulgui, 300.000 euros.

Per tant.., bé idò no ho posin a l’epígraf de postals, Sra.
Consellera, i no s’enfadi, no s’enfadi. Jo sabia que vostè ho
duia molt malament això de l’esmena a la totalitat, ja ho sabia,
però prengui-s’ho com a una cosa constructiva i si vostè
considera que aquesta esmena a la totalitat no és adequada
almanco aprovi tota una sèrie d’esmenes que estic convençuda
que vostè hi ha d’estar a favor sí o sí.

No entenc com tal vegada vostès donen suport a una
esmena per a una aportació econòmica a un determinat centre
de dia quan no hi ha conveni i quan jo li deman que altres
centres de dia, en què encara no hi ha conveni com per
exemple el de Sant Josep amb la residència o  el d’Alaró,
l’excusa és que voten en contra perquè no hi ha conveni.

També demanam una dotació de la dependència als
ajuntaments amb una dotació de 800.000 euros perquè
precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, tiene usted que ir terminando, por favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Vale, gracias... perquè aquesta partida baixa en 769.000
euros. 

Jo crec que aquest pressupost té molt de marge de millora
i ho creu el nostre grup parlamentari, per això, Sra.
Consellera, li deman que torni revisar, que ara té  temps,
aquestes esmenes i que abans d’avui vespre canviïn el sentit de
la votació i votin les esmenes del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. És el torn de paraula del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares... 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bueno, al final hemos estado
de acuerdo en una cosa, en que las condiciones de Es Fusteret
no son las adecuadas, algo es algo, casi he fibrilado...

Y lo cierto es que no solo se trata de una cuestión en lo
que se refiere a la Fundación S’Estel de las infraestructuras,
cuando lo visitamos tuvimos ocasión de hablar con los
responsables y como parte del proceso de rehabilitación de
estos chavales es muy importante la educación, cuando se
considera, y más en este momento de la vida gente joven,
menores de edad en su mayoría, que se deben reinsertar en la
sociedad.

Y el tema de la educación nos preocupa en estos centros
porque acaban yendo a estos centros... normalmente hay
muchos interinos, personal que no está completamente
especializado en estos temas, entonces creo que habría... en
uno de los lugares en que sí estaríamos de acuerdo en que hay
que dar estabilidad a la plantilla es a la plantilla educativa de
estos centros con verdaderos profesionales y personal no
interino, sino personal estatutario, personal funcionario que
diera continuidad a las necesarias políticas de reinserción.

Dicho esto , como ha dedicado usted gran parte de su
intervención a decir una vez más la falacia de que negamos el
cambio climático, no lo negamos, Sra. Consellera, no lo
negamos. 

Ha hecho una especie de ataque ad hominem diciendo que
habíamos presentado una enmienda a la totalidad y no
habíamos presentado un montón de enmiendas parciales.
Hemos presentado las que consideramos adecuadas en
partidas importantes. Podríamos habernos dedicado a
presentar 50 de 5.000 euros cada una, pero creo que ese no es
el objeto por el que nosotros hemos venido a hacer política
porque nosotros queremos cambios globales, cambios
importantes y no intentar que ustedes nos aprueben una
enmienda de 5.000 euros... no es nuestra intención. 

De todas manera estoy convencido que aunque hubiera
presentado una enmienda pidiendo fondos para una asociación
LGTBI ustedes hubieran dicho que no la pueden aprobar
porque discrimina a los heterosexuales o sea que da lo mismo
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lo que nosotros les llevemos aquí, no nos aprobarán
absolutamente nada, pero a diferencia de otros grupos eso a
nosotros no nos quita el sueño.

Luego se ha dedicado..., decía antes el Sr. Font que la
importancia de IB3, una de las importancias de IB3 era la
relación que podía establecer entre las islas, la germanor
entre Menorca, Ibiza y Mallorca y luego se ha dedicado usted
a despotricar que por qué unas ciertas medidas corresponden
a un pueblo o a otro o si son de Mallorca o si son de Menorca
o si son de Ibiza y eso corresponde supongo que a intereses
electoralistas o porque está aquí el presidente del Consell de
Ibiza. 

Nosotros hemos votado a favor de muchísimas enmiendas
de muchísimos pueblos donde no tenemos representación,
tampoco la tenemos a día de hoy en Ibiza y en Menorca, no se
preocupen que la tendremos -no se preocupen que la
tendremos- porque nosotros sí creemos en una política global
y no miramos a qué pueblo va destinada esa política y el color
político del pueblo. Los que miran los colores políticos de los
pueblos, los carnets de partido y demás son ustedes. De
verdad, no somos nosotros.

Con respecto  a los consejos, es cierto, muchas de las
competencias de las que se ha hablado aquí corresponden a los
consejos, pues ya que ustedes gobiernan allí, y que debe haber
un contacto fluido, hablen ustedes con los consejos y hablen
de cuál es el estado de algunas de las infraestructuras que le
corresponden como el campo de San Fernando que es
manifiestamente mejorable.

Sra. Consellera, de verdad, o sea, usted no ha contestado a
ninguna de nuestras propuestas, se ha limitado a decir que no
le gustaba de dónde sacábamos los fondos. Nosotros hemos
intentado hacer propuestas serias, no imputarlos a créditos y
no sacar de unas políticas para hacer otras; nosotros hemos
recortado de aquellas políticas que consideramos
innecesarias, y lo hemos destinado, como ya le he dicho antes,
todo o a municipalismo o a políticas sociales. 

Prácticamente el 99% de las enmiendas que hemos
presentado, salvo algunas en infraestructuras muy necesarias,
para ese medio ambiente que a usted tanto le preocupa y que
a nosotros también, porque, ya digo, este humilde diputado,
que cuando estudió historia tuvo que tragarse cinco años de
geografía, estudió mucho clima, y el clima ha cambiado, por
definición, ha cambiado siempre, ha cambiado en el pasado,
cambia ahora y cambiará en el futuro. Jamás habrá oído a este
diputado ni a ningún diputado de nuestro grupo negar el
cambio climático.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Es el turno...

(Alguns aplaudiments)

... de palabra del Govern. Tiene la palabra la Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Durán, miri, vostè i jo vàrem coincidir quan vostè era
membre..., diputada del govern de Bauzá; recorden en Bauzá?,
que ja se’n vol oblidar vostè, del Sr. Bauzá, però..., sí, no se’n
recorden...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, però vostè va ser diputada del govern Bauzá, i jo vaig
ser..., era a l’oposició, vaig ser dura, vaig ser molt dura. Vostè
em recorda qualque pregunta d’Es Fusteret o d’Es Pinaret?, i
vaig ser molt dura. Vostè em recorda qualque pregunta d’Es
Pinaret o d’Es Fusteret?

(Alguns aplaudiments)

Perquè pot fugir un nin quan governa..., quan governa... Jo,
senyores, si interrompen cada pic...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Les pido silencio, por favor.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

No, no, jo li contest, jo li contes! Jo li contest, i en tot
cas..

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Su turno... su turno ya ha sido, Sra. Durán.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Idò demani torn. 

¿Me paras esto, por favor?, porque si no...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, usted ha tenido tiempo y ahora es el turno de
la Sra. Consellera.

(Remor de veus)
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Bé... Puc seguir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores y señoras diputadas, por favor...

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Vostè mai no em va... mai no em va escoltar una pregunta
o una acció  d’Es Fusteret o Es Pinaret. Vaig fer una
compareixença per donar suport a la consellera, perquè els
nins poden fugir amb governs del PP i amb governs nostres, i
si vostè només té l’oposició, fa oposició d’això és que amb la
resta anam absolutament bé.

Quan jo parl de territorialitat, quan parl de territorialitat...

(Alguns aplaudiments)

... és  que vostès, per exemple, demanen un conveni amb el
Consell d’Eivissa per ajudar a persones dependents, però
només ho demanen per a Eivissa, per a Menorca i per
Mallorca no.

Veig que la pos nerviosa, Sra. Durán. Fantàstic.

Vostè demana un conveni amb el Consell d’Eivissa per a
menors no acompanyats; sembla que Mallorca i Menorca no
es mereixen aquest conveni. Conveni amb el Consell d’Eivissa
per a la lluita contra el maltractament infantil; pareix que
Mallorca i Menorca no mereixen aquest conveni. Alaró, quan
el batle vengui i em demani formalment un centre de dia ho
discutirem, però no ha vengut mai, no ha vengut mai, no ha
vengut mai.

Sra. Duran, perquè no ho faci l’any que ve: postals és
sinònim de correu; no és que li enviem postals de Nadal, ni
postals de felicitació per l’aniversari; postal és sinònim de
correu, significa que amb aquests doblers, Sra. Durán, enviam
les resolucions, no les postals, les resolucions de
dependència, de discapacitat, de pensió no contributiva, de
renda social, els requeriments..., tot, no és que gastem
280.000 euros en postals de Nadal!, és que la gent ha d’estar
informada...

(Alguns aplaudiments)

... i l’hi donam, si no l’hi donam, el grau que té, la discapacitat
que té. Veig que ho entén. Així és.

Miri, jo estic encantada d’escoltar el que ha proposat aquí,
Sr. Rodríguez. Vostè ens proposa..., ens ha proposat..., és que
vull veure si és vera, que Es Fusteret i Es Pinaret es
“funcionaritzin”; ara són, la majoria són treballadors públics,
no funcionaris però treballadors públics, el 95%, són fixos;
això és el que ens proposa, que els “funcionaritzem”. Faci-ho

a Madrid i a Andalusia, que tot està externalitzat!, faci aquesta
proposta a Madrid i Andalusia, on governa, on té capacitat
d’influència, que tot està externalitzat. Sr. Rodríguez, vostè,
quan fa propostes d’aquestes, ha de saber que vostès donen
suport a governs que han externalitzat i que tenen externalitzat
aquest servei. Som l’única comunitat autònoma que tenim
aquest servei públic, l’única comunitat autònoma!

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Faci aquesta proposta. M’encanta, crec que l’agafaré i la
posaré al meu Facebook, “mirau el que ha posat en
Rodríguez”. Li faig una proposta, a veure si arribam a un
acord: d’aquesta esmena facem una transacció , un suport a
famílies LGTBI que siguin monoparentals; hi està d’acord?,
feim una transacció?, hi està d’acord?

(Remor de veus i més aplaudiments)

Hi està d’acord? Venga. Feim un suport amb d’aquests
doblers que vostè no sé si lleva de medi ambient, o de
cooperació o  de no sé què, destinem uns doblers a donar
suport i a promocionar famílies LGTBI monoparentals. Ho
fa?, jo amb això estic disposada a transaccionar si els altres
grups parlamentaris (...).

Sr. Rodríguez...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...cada vegada es manifesten més i cada vegada les seves
contraccions són més importants.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon ara el torn de
paraula per al Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Jo no sé per on..., bé, sí sé per on
he de començar, el que passa és que apel·laré a la reforma del
Reglament respecte de la borsa del temps, perquè hi ha
diputats i diputades generosos que han deixat un poc de temps,
i a mi me’n faltarà perquè volia dir moltes coses.

El primer que em plantej, consellera, és que li faré
esmenes a la totalitat els propers pressuposts, a vostè i a tots,
per què?, perquè ens permet fer una interpel·lació, és una
oportunitat de parlar de política general del Govern i deixar-
nos les esmenes. Per tant recoman als nostres portaveus que
tenguin present almanco ficar esmena a la totalitat i llavors
seguirem fent feina, com seguim fent feina, amb esmenes
programa per programa, centre de cost per centre de cost, i
explicant bé les mesures.
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He de dir que per Afers Socials i Esports, de 23 esmenes
que hem presentat, han estat més generosos els grups
parlamentaris a estimar-ne 4 en comissió, de la qual cosa estic
ben satisfet i agraesc aquesta empatia amb les Illes Balears, no
només amb el meu grup parlamentari, perquè entenem que les
hem defensades, i tenc l’esperança que encara arribem a
aconseguir-ne un parell més.

No vull empatitzar amb un grup parlamentari com el Partit
Popular en aquest sentit, però 1 de 30, home, haguessin pogut
ser un poc més generosos, però jo tampoc no seria generós
quan tocam la secció 34; no ens hi veuran, tocant la secció 34,
ho he dit. I torn dir -ara no hi ha la consellera d’Hisenda- que
estam bastant decebuts i preocupats que el Govern hagi atorgat
una esmena i hagi donat 1 milió d’euros de la secció 34. La
Sra. Pilar no sé si és aquí ara o no, però evidentment l’altre dia
quan va atacar un grup de l’oposició -nosaltres també l’hem
atacat- que hagués tocat la secció 34 per finançar polítiques
socials i públiques, per demanar-ho, no degué recordar que el
Govern ha atorgat..., no el Govern, els grups que donen suport
al Govern, han atorgat 1 milió d’euros a una partida a la secció
34. Nosaltres no la tocarem, no ho hem fet.

Nosaltres no hem presentat esmenes a la totalitat perquè
hem anat programa per programa, i perquè hem considerat que
aquesta conselleria, que nosaltres no la disgregam, és facultat
del Govern, per decret, organitza la conselleria com pertoca,
treballa polítiques socials, i hem fet moltes esmenes, i hem
fet esmenes considerant que s’ha de reduir l’estructura, s’han
de reduir els alts càrrecs i s’ha de reduir la despesa corrent.
Els que hem gestionat un poc allò públic sabem el que és la
despesa de postals, i no és molt difícil fer-ho; en veurem una
més grossa, una més petita, és perquè (...) enviaments, però el
que sí tenim clar és que no tocarem les partides..., tocarem
potser la manera de gestionar-les, però no partides que van
destinades a usuaris, a afavorir les condicions de les persones
amb dependència, discapacitat, eliminació de la pobresa,
autonomia personal i accessibilitat, inclusió i participació,
acollida de les persones que arriben, infància i famílies de tot
tipus, joventut, emancipació d’aquests joves, cada pic més
difícil per l’accés a l’habitatge i sobretot a l’àmbit labora, la
cooperació i l’ajuda humanitària.

I quan parlam de cooperació i ajuda humanitària, el Sr.
Rodríguez ara no hi és però com a historiador ha estudiat
antropologia, un poquet; ha estudiat el fet migratori i, si ha
estudiat geografia, no hi ha millor manera de combatre
l’efecte cridada que amb polítiques d’ajuda als països d’on han
de fugir moltes persones per fam o per guerres. És una qüestió
conceptual i podem estar d’acord, com nosaltres hem fet
esmenes, que hem de prioritzar segons quines partides i
segons quins programes, hem de ser més eficients, més
eficaços, major impacte, major transparència, major control.
Però això suposa desplaçaments dels tècnics per anar a veure
com estan els projectes i major fiscalització. Però la millor
manera de ser molt bon humanista i si volen també, molt bon
cristià, és tenir en compte que no hi ha diferències entre els
que passen gana allà o els que passen gana aquí, tots passen
gana. I evidentment els que fugen d’un lloc o d’un altre, perquè
s’ha d’abordar, és una qüestió d’humanisme i nosaltres amb

això hi som. Hi ha algun grup aquí que pretén fer-nos una falca
de “trifachitos” i històries d’aquestes. Jo lament segons quins
tipus de llenguatge, nosaltres tenim una política molt definida,
social, liberal i progressista i per això duim esmenes en aquest
sentit.

(Alguns aplaudiments)

Millorar i augmentar la quantia i el nombre de prestacions,
els recursos per reduir la llista d’espera.

(Remor de veus)

Sí, en el nostre ideari també hi és, jo entenc que no...., però
jo me llegesc el de vostès, es llegeixin vostès el nostre i ho
veuran i sobretot més que l’ideari, vegin les mesures dels
programes que duim, o les esmenes, ja ens basta que llegeixin
les esmenes.

La dependència i la discapacitat, han estat el centre de les
nostres esmenes, 9547 i 9559. Hem treballat molt,
consellera, i agraesc molt als grups que han donat suport, que
hagin estimat, sobretot esmenes destinades a l’autonomia
personal, l’accessibilitat als domicilis per a les persones, els
grans dependents, estic molt content que l’assistència
personal i els grans dependents hagi tengut suport amb
aquestes mesures que nosaltres vàrem demanar. I hem
presentat deu esmenes, s’han estimat la gran majoria, però deu
esmenes sobretot a la línia d’allò que varen anunciar els que
varen ser guardonats l’altre dia als Premis Illes Balears a
l’Esport, en tema d’ajuda a les persones amb discapacitat i
sobretot a la diversitat, o sigui a l’accés a la diversitat
d’opcions esportives d’aquestes persones amb discapacitat, no
només d’alta competició o paralímpics, sinó a l’esport aquí a
les Illes Balears.

Cooperació en desenvolupament. Vostè sap, consellera,
els grups que donen suport al Govern, que nosaltres entenem
que dins aquesta línia molt ampla, nosaltres sí hem donat
suport al pressupost de cooperació, no hem fet cap esmena,
l’hem feta d’afectació, les nostres esmenes han anat en la línia
d’afectació o fins i tot alguna molt petita d’increment de la
partida d’addició. Però sobretot que entenem que la millor
manera de crear solidaritat entre els ciutadans de les Illes
Balears és estar damunt els projectes, és promocionar i
projectar la tasca que fan les ONG i també el Govern de les
Illes Balears en la cooperació pròpia i cooperació directa.
Però també entenem que si hi ha un model important de donar
suport a l’ajuda humanitària i el posicionament d’aquesta ajuda
humanitària en el moment de major catàstrofe, de major
conflicte és l’AECID, l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional al Desenvolupament. I li he de dir i ho manifest,
que de moment tenen una molt bona directora d’aquesta
agència.

IB3, hem fet esmenes, jo entenc que tocar 30.000 euros
del projecte de cooperació per a IB3 no era fer cap gest a IB3,
era perquè tenim un Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
que és una bona línia per projectar precisament aquesta línia
de cooperació, per això hi havia una esmena, se’ns va acceptar
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una de 8.000, no se’ns va acceptar una de 30.000. Són dues
partides que agafam de diferents llocs, que no tengués impacte
gros a diferent, crec que és una de 64 i una de 02 i era per aquí
que nosaltres fèiem aquesta esmena, perquè entenem que els
balears vegin a la nostra televisió i ràdio pública que les seves
entitats amb les quals són solidàries, o la seva solidaritat
directa va directament a ajudar persones a la pobresa i que han
de fugir, és una bona manera de projecció i una manera de
sensibilitzar.

Joventut. Vostè sap, consellera, que nosaltres li hem donat
suport, permeti’m que li digui, consellera, no és que li faci una
interpel·lació, però concretament els projectes que gestionarà
vostè dins l’única secció que hem fet per donar suport a què hi
hagi una destinació, l’única que té en aquesta secció damunt
l’ITS és l’alberg de la Victòria. Sobre l’alberg de la Victòria
sap el nostre posicionament, sap quin és el nostre
posicionament sobre l’ITS, però evidentment l’alberg de la
Victòria i  el campament de la Victòria són prioritaris. És
prioritària també la tasca que fa el teixit associatiu, l’educació
en valors, l’educació no formal, el lleure, per crear una
ciutadania més compromesa, més participativa i evidentment
que doni aquests valors de convivència contra la xenofòbia i
sobretot l’educació per la diversitat.

Hem de tenir en compte dues coses a l’hora de fer
esmenes i ho dic amb tota la meva estima i empatia cap a un
dels grups, cap a VOX i és que si vostès quedessin a les
comissions, o venguessin, sabrien que hi ha competències i hi
ha instal·lacions...

(Alguns aplaudiments)

... que no són de la comunitat autònoma, com és Sant Ferran,
jo ho dic perquè és important i que sàpiguen que els donam
suport a esmenes que van adreçades al foment de la natalitat i
que vagin adreçades (...) famílies, nosaltres diem tot tipus de
famílies, tot tipus, famílies LGTBI, monoparentals, famílies
nombroses, etc. Però li donarem suport. A les que no li
donarem suport, com donarem suport a les del Partit Popular,
em sembla que són els únics que han fet esmenes que surtin de
la secció 34, però això ja ho saben, això ja ho hem dit.
Nosaltres donarem suport a totes les esmenes que van
adreçades a crear centres de dia, a donar suport als centres de
dia, als consells insulars i als ajuntaments per millorar el seu
finançament i  també a la resta de programes que creen
sobretot l’accés a les instal·lacions esportives, etc.

Farem abstenció a les que veim..., no és el moment per
donar aquest tipus de suport i finançament, però l’altre dia a
una comissió una companya d’Unidas Podemos va dir que aquí
el que havíem de fer quan començaven a sortir diferents
municipis per crear residències, augmentar places i això,
era..., no sé si ens en deixam alguns o no ens en deixam alguns,
no sé si només duim aquí propostes dels que detectam que són
els que tenen necessitat, tal volta el que fa falta és un pla
estratègic i un mapa estratègic de les necessitats de tots i cada
uns dels municipis a les 4 illes, a les places i la millora de les
situacions que hi ha en aquest sentit.

Acab tot d’una, vicepresidenta. Finalment ...

Sí, com hem dit, donarem la majoria de suport, jo
demanaria als grups que tenen la possibilitat de donar suport
a qualque mesura més, que entenguin que les mesures que
duim aquí són d’afectació, són ben explicades en els
comentaris i sobretot beneficien les entitats i els usuaris, no
a una línia ideològica.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn de paraula del Grup
Parlamentari Unides Podem la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Diputats, diputades,
bona tarda. Faré una intervenció més política perquè la
consellera Fina Santiago ha explicat molt bé i clarament tota
la part tècnica d’aquesta secció. 

Avui aprovem els pressuposts de l’any 2020 de la
Conselleria d’Afers Socials i Esports amb quasi 216 milions
d’euros. Aquests pressuposts consoliden i impulsen les
polítiques recollides en el Pacte de Bellver. Els serveis
socials tenen com a objectiu, entre altres, de garantir la
qualitat de vida de les persones durant totes les etapes de la
seva vida, per tal de tenir una vida digna i un adequat entorn de
convivència personal, familiar i social.

Les Illes Balears es mereixen unes polítiques en matèria
de benestar social que tenguin cura de la seva gent. A Unides
Podem ens agradaria destinar més doblers al benestar de les
persones, fan falta moltes millores i inversions en diversos
àmbits, però som realistes i toquem de peus enterra i valorem
positivament els pressuposts de la Conselleria d’Afers Socials
i Esports per a l’any 2020, que permet lluitar contra la pobresa
de les Illes Balears, destinant una renda social amb més d’1
milions d’euros de l’any passat, del 2019, amb un total de 19
milions d’euros. Seguim amb partides de renda mínima
d’inserció, pobresa energètica, suport al Banc d’Aliments.
S’augmenten un 12% els doblers destinats a esportistes, als
clubs i a les federacions. Hi ha una pujada de 5 milions a
dependència i una pujada d’un 4% de cooperació destinat
directament als projectes.

Es destina, tal com ha dit la Sra. Consellera, per primera
vegada una partida de 81.000 euros de renda de víctimes de
violència masclista. 

Se segueixen consolidant programes al servei d’atenció a
les persones, als serveis d’acompanyament, als  serveis de
l’autonomia personal, emancipació per als joves extutelats,
lluitat contra el bullying, violència filioparental. I es destina
una partida de 300.000 euros per iniciar el desenvolupament
de la Llei d’infància i adolescència. 
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També podem augmentar places residencials i centres de
dia, concretament cinc places a Campos, tretze a Ferreries,
vint a Marratxí, deu a Felanitx, quinze a Muro i quatre a
Ciutadella, així com la construcció dels serveis socials  i
sociosanitaris per a les residències de Marratxí, Palma, Maó,
Es Castell, Son Dureta; centres de dia de Calvià, Porreres,
Santanyí, entre d’altres. 

Per tot l’exposat, no entenem les esmenes a la totalitat que
han presentat alguns partits polítics, que, per si algú té qualque
dubte, les rebutjam. 

En referència a les esmenes parcials gairebé tot es va
debatre i vàrem arribar a acords en la ponència i  a les
comissions amb totes les formacions polítiques, menys amb
VOX. A més, avui aprovarem dues esmenes a les quals farem
proposta de transacció, una del PP i una altra de Ciutadans.
Aniré per parts.

Per part del Partit Popular, a l’esmena 10058 proposam
una transacció de 15.000 euros per a l’inici del projecte per
al geriàtric  d’Es Migjorn Gran, encara que està pendent de
l’estudi i de la cessió del solar i del conveni de l’ajuntament. 

La resta d’esmenes que presenta el Partit Popular les
rebutgem. La diferència entre vostès i nosaltres és tant en les
diferències ideològiques com en la gestió  dels doblers
públics, i pos un exemple clar que a més afecta aquesta
conselleria i ja s’ha dit anteriorment. En aquest 2019 finalitza
la despesa destinada a la UTE de la construcció del velòdrom
que només en el 2019 té un valor d’1.960.000 euros. El Palma
Arena va passar d’un cost inicial de 48 milions a un cost de
110 milions d’euros. Quantes residències o centres de dia o
altres infraestructures s’haguessin pogut construir amb
aquests doblers? S’imaginen tot el que podríem haver fet amb
aquests milions i milions d’euros per al benestar de la
ciutadania Balears? 

La mala gestió, per tant, que s’ha fet dels doblers públics
és la causant de la manca de benestar que patim actualment.
No us creu ningú, quan governeu feu el contrari que proposeu
quan estau a l’oposició, si no, només cal mirar la pàgina de
transparència i veure els pressuposts i l’execució que fèieu
vosaltres en serveis socials, joventut, família i esports.

Referent a les esmenes de Ciutadans també rebutgem totes
a les quals no hem arribat a un acord, però sí que acceptem
l’esmena 9534. La resta les rebutgem perquè en moltes les
actuacions o bé ja s’estan executant o bé ja està contemplat.

Per finalitzar, les esmenes que presenta la formació
política VOX són a costa de baixar l’IB Dona fins a la seva
supressió, e liminar les polítiques ideològiques del canvi
climàtic i reduir fins a la seva supressió la Direcció General
de Cooperació Internacional. Senyors i senyores de VOX, els
ho vaig dir a comissió i els ho tornaré a repetir  avui, us
garanteixo que mentre Unides Podem formi part d’un govern
no farem ni una passa enrere en polítiques d’igualtat, en
polítiques de cooperació i en polítiques de canvi climàtic. 

La setmana passada el Parlament va acollir la sessió
diputats per un dia, organitzada per Aldeas Infantiles, 65
escolars de les Illes Balears varen reflexionar sobre el valor
del compromís aplicat als objectius del desenvolupament
sostenible, en aquesta mateixa cambra. En aquesta mateixa
tribuna els portaveus de cinquè i de sisè de primària ens varen
donar una lliçó de compromís i varen dir coses com: “hem de
cuidar la mar i no llançar plàstics, perquè la mar és de tots i
entre tots hem de mantenir-la sana i neta”, o “la ciutadania del
món prengui consciència per a junts fer un pas endavant” o
“tenim la sort que hi ha dones que estan lliures pels nostres
drets i jo crec que a poc a poc aconseguirem aquesta igualtat
tan desitjada i que tant ens mereixem”.

Una portaveu es va basar en l’eradicació de la pobresa i va
contar l’experiència de la seva mare quan va venir a Espanya,
les seves paraules textuals varen ser: “no tenia ni un cèntim i
com que ella volia una vida millor va demanar ajuda a diferents
institucions i amb l’ajuda va començar una altra vida. Si a la
meva mare no l’haguessin ajudat, ara no tendria una familia i
tal vegada no tendríem casa”.

Senyores i senyors de VOX, l’evolució  de la societat
actual i moderna els supera a les Illes. Si el que vostès volen
són titulars als quals es neguen les conquestes dels drets
aconseguits pel feminisme i el que està aconseguint el
moviment del canvi climàtic, sàpiguen que cada dia puja el
llistó.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Dèiem ahir horabaixa
o parlàvem, o ahir matí també, emmarcàvem aquests
pressuposts dient, escolta, que són uns pressuposts fets per
una part en un moment d’una certa incertesa a nivell
socioeconòmic i sobretot, també, dins una situació de
cronicitat d’una mancança de finançament d’aquesta comunitat
autònoma, i ens referíem que serà un dels objectius
fonamentals d’aquesta legislatura i estructurals millorar el
finançament d’aquesta comunitat autònoma; i ho palpam i ho
veim a l’hora de fer els  pressuposts que, ahir ho vàrem dir
també, no són tal volta els pressuposts que tots desitjaríem,
perquè evidentment queden molts de reptes, queden molts
d’objectius, queden molts de projectes, que aquests
pressuposts no els donaran sortida. Amb això crec que hem de
ser plenament conscient.

Però sí que també som conscients que són els millors
pressuposts possibles i uns pressuposts que augmenten
especialment determinades partides i especialment la que ara
parlam, que és la de Serveis Socials, la de Benestar Social, ja
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diu molt d’un govern i de quines són les seves prioritats .
Precisament parlam d’una conselleria que ha passat a gestionar
139 milions dirigits als més necessitats l’any 2015 a
gestionar-ne 190, als quals a més hem de sumar els 20 milions
d’Esports i els 3 de Joventut. Així passam a un total que se’n
va a més de 215 milions d’euros.

Això crec que és important, el mateix que també remarcar
tota una sèrie de fites que s’han aconseguides, passar de
12.570 beneficiaris de la renda social a dia d’avui i augmentar
la partida perquè puguem augmentar aquesta xifra, crec que és
important, i especialment també, fent referència al que
parlàvem ahir, que rere les xifres hi ha persones i rere  les
persones evidentment hi ha perspectiva política i especialment
feina en un determinat sentit. Crec que al cap i a la fi és del
que hem de parlar.

En dependència passar de maig de l’any 2015, on hi havia
22.397 persones en prestació, al mes de novembre de l’any
2019, n’hi havia 44.962. És a dir, més del doble. 52.126
persones reconegudes en grau de discapacitat. 

Crec que són uns pressuposts als quals hem de remarcar
tota una sèrie, diríem, de fites importants perquè crec que és
important posar-les en valor. 

Dependència i discapacitat puja 5.607.000 euros, arribant
fins i tot als 107 milions d’euros. Puja especialment a
discapacitat en gairebé 7 milions més i baixa 1 milió en
dependència, però això sobretot es deu a una ordenació que
s’ha fet amb els quantitats de dependència i de discapacitat.

Se segueixen materialitzant noves places de residència, de
centre de dia a la xarxa pública, però evidentment s’ha de
destacar que el servei de dependència dóna accés a dia d’avui
a  2.857, quan dia 31 de maig de l’any..., perdó, a 2.857 places
-perdonau, m’he perdut, això d’intervenir després de dinar,
quan és hora més aviat de fer el cafetet i la becada té aquestes
coses, no és així?

Per tant, hi ha tota una sèrie de xifres que hem de posar en
valor com ben bé ha fet la consellera abans que m’ha precedit.

I ja entraré a debatre tant les esmenes a la totalitat com
també fins i tot les esmenes parcials que han pogut presentar
els diferents grups polítics. 

Crec que ahir horabaixa hi havia la Sra. Lina Pons que es
referia a esmenes que s’havien aconseguit pactar i es referia
com s’hi fos un plat de Nadal, un plat del dia de Nadal, i
parlava de porcella, de les patatetes, d’un poc de lletuga o un
poc d’enciam, idò avui haurem de parlar del que sopen les
porcelles. Alerta si algun dia, especialment els que vénen de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, si algun dia a Mallorca vos
diuen: “vos convidam a sopar de porcella”, les porcelles sopen
de segó, eh?, i per als que no sapigueu què és el segó, el segó
és un poal on hi posen un poc de tot, un poc de blat de moro,
un poc de blat, un poc de pa, un poc d'això, un poc d'allò,
llavors el remenen ben remenat i au!, ja tenen el sopar.

Idò crec que hi ha hagut esmenes a la totalitat que han estat
com a una ensaginada, és dir, au, vinga, un poc de per aquí i un
poc de per allà, un poc de cortar y pegar i... i tira milles. Crec
que per ventura si realment el que interessa és fer, presentar
(...) esmenes a la totalitat, a la totalitat, el que interessa és fer
un debat, tal vegada ens hem de plantejar el reglament i fer-ho
d’una altra manera i no presentar esmenes a la totalitat i
especialment, diríem, en uns... en uns pressuposts d’una
conselleria on què fa mal fer oposició, fa molt mal fer
oposició i especialment fa mal fer oposició a la gent que ha
estat al Govern perquè les xifres canten. És veritat i és així,
tant si els agrada com si no els agrada, eh?

Jo, a la Sra. Durán, li he de dir que m’he sentit un poc
decebut perquè esperava una foto davant un solar..., sí,
esperava una foto davant un solar, n’ha presentada una que era
d’un institut que s’havia de fer (...), la legislatura encara no ha
acabat, de fet l’acabam de començar, però sí que ho ha dit
moltes vegades i ho ha dit públicament, ho ha dit a tertúlies,
que només hi havia solars, que ens havíem fet moltes fotos
davant solars que estaven plens d’herbes. Si estan plens
d’herbes em preocupa perquè suposen un risc d’incendi i per
tant, ho hem de mirar..., però per fer una residència és
important tenir un solar perquè si no... i tu diràs “i aquell on va
estudiar?” És important tenir un solar per fer una residència
perquè... ha de ser que el facem dins S’Albufera, que és nostra.
No.

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera que diu: “on
vols anar?”)

Ara li ho explicaré, perquè avui matí s’han enfadat quan els
vaig dir... quan vostès ens acusaven de sobredimensió de
l’administració i de massa directors generals i d'això... i jo els
deia que per venir a no fer res i quedar-se mans plegades fora
fer res no importava i dels que tenien vostès en sobraven la
meitat, dic que sí, quan la Sra. Santiago va arribar fa cinc anys
hagués trobat solars, que han vengut de negociacions amb les
altres institucions, és a dir, que no s’han comprat...

(Remor de veus)

... que no s’han comprat, han vengut de cessió d’altres
administracions, tal vegada a dia d’avui les residències ja
estarien fetes. 

En tot cas crec que hi ha un programa de feina que és
important, que és molt ambiciós i que les residències estaran
fetes el dia que hi hagin d’estar, però estan en marxa i això
evidentment ja ningú no ho atura, independentment -
independentment- de qui els inauguri perquè crec que cap dels
que som aquí hem vengut a penjar-nos medalles, no? Crec que
si haguéssim vengut aquí per penjar-nos medalles ens hauríem
fet militars i és com a més bo de fer.

Respecte d’altres qüestions, VOX presenta una esmena que
diu que de cooperació  niente, zero, però no he arribat a
entendre si era per una qüestió competencial, perquè vostès
consideren..., perquè crec que una vegada ho varen dir, però jo
m’arrib a embullar, encara no he arribat a entendre si són
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negacionistes o no del canvi climàtic, veurem (...) què pensen,
però és igual, tanmateix no ens posarem d’acord en certes
qüestions.

El tema de cooperació, vostès d’on s’han tret que la
comunitat no té competències? M’agradaria que m’ho
diguessin, i si no, apunti’s una llei que és la Llei 9/2005, de 21
de juny, aprovada per aquesta cambra, de cooperació per al
desenvolupament, on es determina com ha de ser aquesta
cooperació en el desenvolupament dins l’àmbit de la
comunitat autònoma.

Per tant, tant de la comunitat autònoma com a través dels
fons, el fons mallorquí, menorquí i pitiús i, per tant, també la
dels ajuntaments de Mallorca. Si aquest és el motiu aquí queda
el tema, no importa parlar-ne pus. Per tant, retirin
senzillament aquesta esmena perquè no és veritat que no
tenguem competències. Que l’Estat en té? Sí. Que moltes
vegades darrere l’Estat hi ha interessos econòmics o de
relacions exteriors? També. 

Per això és tan important  -tan important- que les
comunitats autònomes, els ajuntaments, els consells tenguin
també competències en cooperació, perquè estan al marge
d’interessos que pugui tenir l’Estat on sempre responen a
interessos que són purament econòmics i no als que
emmarquen la Declaració universal del dret de les persones
que és important tenir-ho en compte, a part de posar en valor
la feina extraordinària que fan moltíssimes d’entitats i ONG
tant de Mallorca com de Menorca com d’Eivissa com també
de Formentera.

Veig que se m’acaba el temps i per tant, crec que hi ha dues
qüestions, una per part del Partit Popular on varen deixar un
tema damunt la taula, d’una transacció que nosaltres els férem
respecte d’una esmena on plantejaven unes actuacions... a Es
Migjorn, és així no és veritat?, on nosaltres els vàrem
proposar una transacció. En principi no havien acceptat
aquesta transacció, però sí que estarien disposats a
reconsiderar-la i crec que per part nostra no hi haurà cap
problema.

I també per part del Grup Ciutadans, després, lletrats, us
diré quin és el número i així farem més via perquè veig que ja
he acabat el temps, on, Sr. Gómez, bé, és la que abans hem
pogut comentar on no acceptaríem l’esmena que vostè va
presentar tal i com la va presentar.

Molt bé, moltes gràcies, salut.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ensenyat, i sobretot, Sr.
President, m’ha de permetre la llicència ja que vostè parlava
de segó, em sap greu, però vull fer un petit homenatge ja que
avui estan tan relaxats al meu pare Antoni Pons i Sastre nascut
a Moscari, al cel sia, que era un gran glosador i em feia glosar
des que tenia tres anys, “contesta’m” em deia, vet aquí... vostè
ha parlat de segó que és una mica la mescla d’aquesta casa,
eh?, aquesta casa sagrada on representam els ciutadans de les
Illes, que això no ho hem de perdre mai de vista. Vet aquí
l’ensaginada al nostre Parlament, jo ja no tenc talent i Nadal
no és arribada. Va per vostès.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, nosaltres sempre... jo ho dic som (...) perquè
sempre anam a favor i intentam no anar en contra de ningú.
Hem de dir que ens sap greu, ja ho vàrem dir en comissió, Sra.
Santiago, que aquesta conselleria no tengui més recursos, tot
i que puja mai no són suficients. Això és un símptoma i no una
conseqüència d’una caixa d’una comunitat autònoma que no
direm que està en fallida perquè no volem ser pessimistes i
manco al desembre quan estam tant prop de les festes de
Nadal, però que té una situació preocupant, etc., com s’ha dit
tantes vegades i que depenem d’allò que passi també a Madrid.

Nosaltres, és una declaració d’intencions, és una
demostració del que hem fet fins ara, del que han fet els meus
companys en la passada legislatura, sempre estarem a favor de
la inclusió, de la inserció, de l’educació, de l’asil d’aquelles
persones que per dret hi tenen dret, de les persones, de la
dependència, de la renda mínima, de tot allò que sigui sumar
i no sigui restar, de tot allò que sigui unir i no sigui dividir. 

No funcionam com hem de funcionar, és veritat, s’han
repassat aquí algunes coses que vostè ja sap, vostè ho pateix i
ho ha reconegut en diferents comissions i també en aquestes
sessions plenàries, però bé, és cert, “estam en risc de
pobresa”, “exclusió social” és part ja del nostre llenguatge
quotidià, cosa que fa uns anys això no passava i el que és
pitjor, de la realitat de tantes persones i famílies.

Comentava Jaume Font fa uns moments que és cert que
nosaltres ho decidim, però no som nosaltres els que ho patim,
al final no som nosaltres els que tenim fred i no podem posar
la calefacció, que no podem comprar el torró quan arriba
Nadal o que no tenim per pagar tantes i tantes coses que
necessiten les famílies.

Nosaltres donarem suport, hem de dir, a moltes de les
esmenes que es presenten avui, ja ho vàrem anunciar en
comissió, aquelles sí, i això sí, que es presenten en positiu per
facilitar la vida, per facilitar la igualtat, la llibertat i la dignitat
de les persones, dels petits i dels grans i de tot tipus de
famílies; altres no, aquelles que fan olor a estantís, repressora
i passada i poc o gens constitucional, aquelles que nosaltres
pensam que... no s’ajusten ni tan sols al nostre dret d’una
constitució que ens empara.
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Dit això, repassaré dues esmenes, són les úniques que hem
presentat i hem fet bingo. Crec que enguany El Pi pot estar
molt content perquè ahir fèiem una petició en veu alta que era
que de les 85 esmenes que hem presentat, amb 20 que vostès
ens n’aprovassin o ens hi donassin suport ens donaríem per
satisfets, ja en tenim 18, així que a vostè no li demanaré res
perquè només en vaig aprovar dues, però jo no sé si la
consellera de Salut, que hi va a continuació, es vol plantejar si
ens donarà suport a qualque cosa i així al final podrem estar
més contents.

Només per repassar, vàrem presentar una esmena de
redacció del projecte per a un nou centre de dia a Calvià, per
100.000 euros, va ser aprovada per aquesta quantitat, i la
redacció del projecte per a un nou centre de dia a Maria de la
Salut, hi va haver una transacció de 15.000 euros, ja ens va bé
per començar a arrancar. Per cert, hem de dir que Maria de la
Salut ja ha modificat el planejament perquè es pugui construir
aquest centre de dia, així és que si aviat es posen a la feina o
fil a l’agulla més satisfets estaran.

A nosaltres ens preocupa Es Pinaret, altres centres
d’aquest tipus, pels joves que hi són a dins, perquè nosaltres
creiem en la reinserció, la rehabilitació i perquè puguin
retornar essent persones que no cometen cap tipus de
dolentia, diguem-ho així, quan van a la societat i tenen dret a
una feina i a tot allò que tenim la resta, almanco en teoria els
ciutadans i ciutadanes.

La Victòria, ja se n’ha parlat. De l’impost del turisme
sostenible, també és un símptoma i no una conseqüència dels
pocs doblers que tenim.

I, per suposat, com dèiem, donarem suport a aquelles
esmenes que parlin de mantenir dotació de dependència als
ajuntaments, el conveni amb el Consell d’Eivissa per a la lluita
contra el maltractament infantil; la confecció del Pla director
sector d’instal·lacions esportives a les Illes; la promoció de
l’esport en edat escolar, perquè, a banda que és divertit, és
també preventiu d’altres coses que tal vegada s’allunyen de
l’esport i que si en practiquen també poden allunyar-se d’una
vida saludable.

No donarem suport a les polítiques a favor de la natalitat
no perquè no hi creguem, sinó perquè té un afegitó que parla
de baixes a l’Institut Balear de la Dona hasta su supresión, no
a reducir hasta su supresión la Dirección General de
Cooperación Internacional, perquè nosaltres de suprimir
pensam que no s’ha de suprimir res de tot allò, com bé s’ha dit
aquí, de la companya d’Unides Podem, ha costat sang i
llàgrimes i nosaltres pensam que tampoc no farem una passa
enrera.

No ens oposaríem tampoc a la transacció que proposava la
consellera Fina Santiago per a les famílies monoparentals
LGTBI, per allà es reclamava para todas las familias, i, com
que jo estic d’acord amb això que ha de ser per a to tes les
famílies, demanaria, per favor, al Sr. Rodríguez, o a VOX aquí
a les Illes Balears que desdiguin aquells companys que han dit

que els fills de famílies monoparentals són conills, perquè,
efectivament...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè, efectivament, totes les famílies són bones.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. A la secció de la Conselleria
d’Afers Socials es veu clarament com afecta la precarietat
laboral que ha propiciat una crisi no resolta en les reformes
laborals, aquesta precarietat fa que les administracions
públiques hagin d’assumir responsabilitats socials i
econòmiques perquè, com no pot ser d’altra manera, el primer
de tot és atendre la ciutadania més desfavorida. I és que,
segons el darrer informe AROPE, unes 200.000 persones, el
18,1% de la població, es troben en risc d’exclusió social. Amb
tot una dada positiva, es que aquestes dades han millorat en els
darrers tres anys.

Abans de tot, vull dir que el nostre grup no manté viva cap
esmena a aquesta secció.

I de les presentades per la resta de grups, moltes són per
millorar la dependència, centres de dia, geriàtric, que han
deixat de banda les consideracions oportunes de la consellera
Santiago sobre les competències de consells i ajuntaments,
estan en consonància amb una població cada dia més envellida
i amb malalties més cronificades. Cal, d’una vegada per totes,
un canvi en el model assistencial, tot i que ara no és el
moment d’aquest debat, ho sé, però sí, caldrà fer aquest debat,
perquè pot suposar un gran canvi en les inversions d’aquesta
conselleria.

He de dir que em resulta anacrònic escoltar qualque grup
parlant de dones, saben quina és la solució per afavorir la
natalitat? És una fórmula ben senzilla, pujada de salaris,
davallada dels preus de l’habitatge i conciliació real, heus ací
com es promociona la natalitat, aportant seguretat i no
convertir-nos en simples contenidors perpetuant el rol
tradicional de la dona, és a dir, perpetuant la desigualtat i
veient-la sotmesa a una jerarquia, no ens hi trobaran.

També em fa llàstima que quan es parla de les violències
masclistes no es posi el focus allà on toca, al patriarcat. I és
que justament ahir, 17 de desembre, es van acomplir 22 anys
de l’assassinat d’Ana Orantes, qui va obrir els ulls a la nostra
societat davant la violència masclista; una dona que patí més
de 40 anys de maltractament, forçant-la a viure en el mateix
xalet amb el seu marit i que la va cremar viva; 22 anys després
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hi ha més de 1.000 dones assassinades. El problema rau en un
sistema que genera, dia rera dia, més desigualtats.

Altres esmenes van en relació amb la renda mínima
d’inserció, la consellera ja ha repetit que la intenció és anar
reduint-la a favor de la renda social garantida, perquè aquesta
és una eina de protecció social en forma de subsidi
incondicional i garantit pel sol fet de ser ciutadà i que es
diferencia de l’objectiu de la renda mínima d’inserció centrada
en evitar l’exclusió social, són dos models diferents.

El nostre grup considera que a l’àmbit de l’esport es fa
bona feina, amb una col·laboració fluïda entre el Govern i els
consells insulars, almenys el de Menorca, la resta no ho sé,
però don per fet que, coneixent el Sr. Gonyalons, és així.

Com ja he dit anteriorment, amb gairebé totes les esmenes
mantindrem el sentit de vot fet a comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sr. President, senyores i senyors diputats i diputades i
públic assistent. En primer lloc, m’agradaria, evidentment,
com han fet altres predecessors o predecessores, posar en
valor l’augment dels pressuposts en polítiques socials, un total
de 3.091 milions d’euros i, evidentment, com ja s’ha dit, la
despesa social més elevada de tota la història, entre diverses
que estan evidentment relacionades.

Aquests pressuposts volen preservar l’estat del benestar,
a més volen mantenir els serveis públics fonamentals, si
comparam amb el 2015 hem augmentat la despesa social en un
34%. I he volgut començar, evidentment, fent una intervenció
més general perquè és important tenir en ment aquestes xifres,
perquè quan parlam de benestar no sols és important parlar de
les polítiques pròpies de la Conselleria de Serveis Social les
quals evidentment són importants, sinó també de totes les
polítiques transversals que donen contingut a l’objectiu
fonamental i que crec que una bona majoria dels partits que
som aquí compartim que és millorar la qualitat de vida de les
persones.

I en aquest context econòmic que ens trobam, crec que es
deixa palesa la direcció cap on es vol destinar la major part
dels recursos al servei de la comunitat autònoma, i aquest
destí no és més que posar les persones vulnerables com a
prioritat.

Centrant-me en la conselleria, he de dir que la despesa en
relació amb el 2015 augmenta de manera significativa, amb un
27,4%, i respecte del pressupost anterior hem augmentat un
3%, i això ens permetrà un cert marge, i tot plegat ens
permetrà redistribuir la riquesa cap als sectors més

vulnerables de la nostra societat, amb una aposta clara cap a
l’atenció a la dependència i a la discapacitat de què tant se’n
parlava. De fet, hi ha un augment previst de 67 places dels
convenis amb residències i centres de dia i, a més, es continua
amb la construcció de residències les quals ja s’han esmentat.

Evidentment, passant a les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, relacionades amb dependència i també amb
discapacitat, dir que es destinen jo crec que gairebé, sinó la
meitat dels pressuposts de la Conselleria de Serveis Socials,
i parlam de 107 milions, i s’ha de dir, i crec que és de justícia,
reconèixer que s’ha fet un desplegament amb el tema de la
Llei de dependència com mai no s’havia vist en aquesta terra,
i, evidentment, jo crec que hi ha una dada que és molt
significativa, si anam a la legislatura de Bauzá, es varen crear
zero noves places residencials, i les que es trobaren fetes les
varen privatitzar; mentre que ens trobam que del 2015 al 2019
s’han creat 540 noves places residencials.

(Alguns aplaudiments)

Després, vénen i ens demanen 1 milió d’euros per a
dependència i evidentment fan la baixa de l’article famós, 34,
que evidentment ho haguessin pogut fer amb una mica més de
dissimulació, perquè, entre d’altres qüestions, ho fan a
mansalva i evidentment superant els límits raonables i també
els límits dels pressuposts. I això ho fan no només en aquesta
conselleria, ho fan a d’altres, pensam que és irresponsable
quan parlam també d’un partit que ha tengut responsabilitats de
govern, i això, doncs, evidentment, és fer ciència ficció a
càrrec d’una de les conselleries més sensibles pel que fa a la
deducció de les desigualtats de la nostra comunitat. Ho tornen
fer per posar en marxa programes que ja existeixen, com el de
Respir de la Fundació S’Estel, o altres destinacions a les quals
evidentment ja se’ls ha contestat que no s’adeqüen perquè
estan previstes a altres partides, com el tema de les ajudes a la
dependència a ajuntaments, o també per demanar un augment
a la renda mínima garantida, que, evidentment, ja s’ha explicat
que el fet que s’hagin establert determinats perfils fa que hi
hagi un augment de la renda social garantida de persones
beneficiàries, en concret ens trobam amb 12.607 persones
beneficiàries.

I evidentment vostès ens plantegen el fet, que és un clàssic
de cada pressupost, perquè respon al seu model, i que no
compartim, que es transfereixin als consells insulars.

Després també hi ha una esmena que també està prevista la
remodelació del pavelló Prínceps d’Espanya que ja està
incorporada.

Pel que fa a la Fundació Estel la consellera ja ho ha
explicat, parlam d’uns pressuposts que contemplen 11
milions, i després fan una esmena de 200.000 euros que,
evidentment, allà on s’han imputat doncs és necessari que les
persones puguin rebre aquestes resolucions d’aquestes ajudes.

Després, ens trobam amb esmenes en relació amb centres
de Menorca que possiblement coneix millor que Mallorca,
perquè evidentment ens hem dedicat a les comissions a parlar
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molt de l’illa de Menorca i dels centres residencials. Ho
veiem a l’esmena, per exemple, que presenten a la residència
de Sant Lluís i que ja té  una partida assignada en el seu pla
d’inversions; o per a la dotació de la residència d’Es Castell,
en què ja hi ha un compromís ferm i en poder signar conveni
amb l’ajuntament es donarà la resposta demandada.

Creiem, per tant, que els ha mancat tal vegada informació.
També amb el Verge del Toro el qual volen dotar amb 800.000
euros per a un centre de dia, diuen, quan el pla d’usos pretén
integrar un conjunt de dispositius per a pacients amb malalties
cròniques.

Per altra banda, se’ls  va oferir una transacció per fer el
concurs d’idees de la residència d’Es Migjorn Gran, d’uns
15.000 euros, se’ls va fer aquesta transacció, esperem que
vulguin acceptar-la perquè pensam que si és una necessitat
doncs evidentment per iniciar podria venir bé almanco aquest
concurs d’idees, ja que vostès han parlat d’un projecte de
163.000 euros, que ni s’ha licitat ni s’ha fet públic, no s’ha
adjudicat i no en tenim coneixement.

I pel que fa a les relacionades amb l’accessibilitat, s’ha de
dir que no sols es fa accessibilitat a través de la Conselleria de
Serveis Social, això és un tema molt més ampli, afecta tot el
Govern, no només el Govern sinó totes les institucions, fins
i tot diria jo, i ho dic perquè cal començar a canviar el xip en
aquest tema de l’accessibilitat, perquè, a més, tenim una llei
que vàrem aprovar la passada legislatura que així ho contempla
i que ho treballem de manera transversal.

Pel que fa a les esmenes de VOX, vull dir que només es
centren en ajudes directes tant a famílies nombroses com
parentals, esper que no tenguin la mateixa concepció que el
seu representant de VOX a Múrcia, que, evidentment, la
companya d’El Pi ja li ha explicat a veure si vostè es vol
retractar de les paraules que va dir el seu company, que les
qualificava, que les dones que tenien fills per si soles eren
conejos. També ho fan amb el tema de les ajudes a dones que
han patit violència intrafamiliar i dones embarassades o
dependència, és evident que vostès no han gestionat ni, al pas
que van, no gestionaran al Govern, perquè per a nosaltres tan
important és l’ajuda directa que es pugui donar a les persones
com tota l’estructura que l’envolta, perquè, per prevenir, per
atendre les persones això es fa mitjançant serveis, es fa
mitjançant programes i es fa posant en valor el sentit de la
cosa pública de l’administració, el sentit de la cosa pública -no
sé si m’escolta el Sr. Rodríguez o si sap de què li parl.

(Alguns aplaudiments)

Però, en qualsevol cas, i no farem com vostès que
demanen les llistes negres de persones funcionàries, o ni tan
sols miren a la cara una xacra que tant mal fa a la nostra
societat, tampoc, evidentment, ja li dic que no llevarem les
campanyes publicitàries perquè, entre d’altres qüestions,
pensam que també són necessàries, perquè la prevenció i la
coeducació és bàsica i fonamental. Vostès o no se
n’assabenten o no se’n volen assabentar, i mira que al llarg
d’aquest ja els ho han explicat, com diria vostè mateix, por

activa, por pasiva y por perifrástica, i li diré claret, a veure
si ho entén, una dona que ha estat maltractada mereix tota
ajuda i suport, però el que és imprescindible és fer tots els
esforços del món per evitar que això passi, i això passa per la
prevenció i per la coeducació.

Pel que fa a les famílies, a la passada legislatura es va dur
a terme una llei de suport a les famílies que contemplava tot
un seguit d’ajudes per primera vegada a les famílies
monoparentals, per tant no li podem acceptar la baixa i molt
manco a canvi de les ajudes a la lluita contra el canvi climàtic,
entre d’altres coses; ja no li vull parlar de l’Agenda 2030,
perquè entenc que vostès es troben a l’agenda 1920, per tant
no m’hi estendré massa.

(Alguns aplaudiments)

I si parlam de cooperació, els he de dir que per a nosaltres
és bàsic, que hi ha 5,5 milions que són de transferència
directa, que es necessiten evidentment persones per poder-ho
tramitar; evidentment nosaltres ja coneixem els vostres
postulats sobre els temes de la immigració, no els compartim.

I pel que fa a Ciutadans, els he de dir que, evidentment, hi
ha una esmena que ens ha quedat pendent pel tema de joventut,
a les associacions en tema de joventut, acceptam aquesta
esmena talment com vostè la va plantejar. He de dir que, la
veritat, la major part de les esmenes que vostès varen
presentar es varen treballar de forma seriosa, crec que li he de
reconèixer en justícia.

I he de dir que, evidentment, podem estar d’acord amb les
que no han estat acceptades amb el tema de despropòsits, però
entenem que o hi ha partides suficients o evidentment
entenem també que en el tema de les propostes en temes
d’esports tenim el programa de Valors en Esports que ja ho
contemplava.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí, ha d’anar acabant.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

I a El Pi dir-los que encantats perquè enteníem que les
seves necessitats també s’ajustaven a les nostres.

I finalment, vull dir que per contra del que puguin dir
alguns membres de la cambra, són els pressuposts els de la
Conselleria de Serveis Socials...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... bons per a la ciutadania, són pressuposts que blinden les
polítiques socials des del rigor, des del seny, des del coratge
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i el sentit de la responsabilitat perquè són uns pressuposts
transformadors i que continuen...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... en el camí que hem iniciat en el 2015.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Començam el torn de rèplica, té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, volia dir que a la
transacció que ens han ofert diferents grups parlamentaris a
l’esmena 10058, sobre dotar el geriàtric d’Es Migjorn Gran,
nosaltres l’acceptarem aquesta esmena que vostès ens
proposen de 15.000 euros, l’acceptarem i demanaríem a tots
els grups parlamentaris que, per favor, no s’oposassin a
aquesta transacció i que es votàs a favor, l’important és que hi
hagi una intenció i una dotació i que es faci el més aviat
possible el geriàtric d’Es Migjorn Gran. Per tant, gràcies i
l’acceptarem.

Dit això, Sra. Consellera, l’he vista molt ofesa per dos
motius: un, que hàgim presentat una esmena a la totalitat, i li
he donat tota una sèrie de raons i de motius per presentar-la.
Som a l’oposició i fem una oposició constructiva i podem
presentar una esmena a la totalitat, per tant no es posi tan
nerviosa i ho accepti, perquè és una cosa democràtica i és bo
ser democràtic, perquè som aquí els parlamentaris.

També li ha sabut molt de greu que hàgim presentat una
esmena per la Fundació Estel, perquè és l’únic que hem fet,
hem presentat una esmena per la Fundació Estel, que volem,
trobam, consideram que aquests 188.000 euros que
augmenten en temes de programes a la Fundació S'Estel són
insuficients. I he donat unes dades d’un informe que ja sé que
a vostè no li agrada gens, però a més les respostes que vostè
ens ha donat, han estat quatre fuges enguany i consideram que
són massa i a vostè li ha sabut molt de greu, s’ha ofesa molt i
(...), “digui’m una intervenció meva aquí”, jo record
intervencions seves aquí molt dures, no a la Fundació Estel,
molt dures, molt dures, molt dures...

(Remor de veus)

Sé cert que ara estaria empegueïda si li passam el vídeo...

(Alguns aplaudiments)

Empegueïda estaria, empegueïda, empegueïda, jo seria
incapaç de fer el que vostè va fer...

(Remor de veus)

Però li dic una cosa, però li dic una cosa, preguntes,
preguntes sobre la Fundació S'Estel vostè en va fer 41, 41, per
tant, 41 sobre la Fundació S'Estel en va fer en concret...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, no entrin en debats...

(Continua la remor de veus)

Sra. Durán...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D'acord, continuo, continuo. Aquí l’important, aquí
l’important Sra. Consellera és intentar apurar al màxim que
vostè reflexioni i intenti aprovar-nos qualque esmena més,
perquè l’esmena que ens ha posat de la família i aquests
15.000 euros són totalment insuficients...

(Remor de veus)

Per tant, torn demanar ... torn demanar a veure si es pot
aconseguir que es doti un programa de respir a les famílies
que nosaltres proposàvem que es fes al Joan Crespí. La Sra.
Beatriz s’ha fet un embull entre la Fundació S'Estel i Respir.
A vostè no li agrada gens la partida de baixa, m’ha dit que jo no
m’assabentava de res pel tema de les postals, d’acord, canviï
la partida de baixa, a vostè li pareix bé fer un programa de
Respir, tantes vegades dit per vostè que fa falta un programa de
Respir per a les famílies que tenen persones amb discapacitat,
doti’l, vostè diu que sí, capeja, tenim temps, podem fer un
recés i doti’l, si no li agrada la partida de baixa...

(Alguns aplaudiments)

Sr. Ensenyat, no sé si és perquè havia acabat de dinar o què
havia passat, però és ver, entre l’ensegonada, no ensagonada,
els solars o no solars, el que sí puc dir que era un solar eren
els comptes d’aquesta comunitat autònoma l’any 2011, això
era un solar, un solar...

(Alguns aplaudiments)

... vostè feia broma de si hi havia herbes, no, no hi havia
herbes, no hi havia res, factures moltes, factures n’hi havia
moltes, però era un autèntic desastre  i es varen fer
meravelles...

(Remor de veus)

... moltes vegades, sí, quadrar els comptes és difícil, senyors
meus! Quadrar els comptes és difícil, senyors meus!
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(Continua la remor de veus)

El que jo he reivindicat aquí és tot un seguit
d’infraestructures, d’inversions i quan he explicat l’esmena a
la totalitat he dit que allò que no es pot fer és presentar amb
molt de renou, molts d’anuncis i amb una gran roda de premsa
un pla d’infraestructures sociosanitàries que representa que hi
hauria places de residència, 566 i que quan acabi aquest
termini l’any 2021, perquè era de 2017 a 2021, de les 566
promeses n’hi haurà 118. I això es un fracàs es miri per on
miri, no vull dir que no hi hagués una bona intenció quan vostè
ho va presentar, supòs que sí, i no tret cap foto, jo no he
vengut aquí a treure fotos, però sí que és vera que totes
aquelles persones que estan en llista d’espera d’una residència
els hauria agradat que aquestes 566 places que vostès varen
prometre fossin una realitat i no ho seran, com totes aquestes
esmenes que vostès diuen que les hem presentat de manera
irresponsable, no. L’esmena que hem presentat a Sant Josep,
les esmenes que hem presentat a altres llocs, o l’esmena que
hem presentat d’Alaró no és irresponsable, per cert avui
mateix cridaré al batle d’Alaró, que es posi en contacte amb
vostè perquè aquesta mateixa setmana va ser amb la presidenta
Francina Armengol i li va dir que sí que seria una realitat, per
tant, avui mateix li cridaré i li diré que es posi en contacte amb
vostè.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Gamundí, jo no he vengut aquí perquè vostès que ara
donen suport al Govern ens diguin a nosaltres irresponsables
per presentar esmenes. No, no és així, vostès diuen “són
irresponsables”, per què?, és a dir, totes i cada una de les
esmenes que nosaltres..., vostè diu “presenten esmenes així
com així”, no, no, nosaltres feim feina, no com vostès que
com que donen suport al Govern ni s’ho miren per damunt...

(Remor de veus)

Nosaltres hem fet feina, per això hem presentat 30
esmenes, per això hem presentat 30 esmenes i de manera
responsable, que és que només són responsables vostès quan
presenten els comptes? Els comptes són molt millorables, per
això hem presentat una esmena a la totalitat i els deman que
per favor en totes aquelles partides, com he dit abans, la
Fundació Estel o el programa Respir, que són perfectament
assumibles per a vostè, Sra. Consellera, s’ho pensin, ho
tenguin en compte i al final, finalment vegem el llum i ens
votin a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Sr. Rodríguez, pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Empezaré por una cuestión, cada
uno es dueño de sus palabras, dueño de sus silencios y yo no
tengo porque hablar de las palabras de los demás, pero si
quieren entramos en este juego y me gustaría saber por
ejemplo, si “la azotaría hasta que sangrase”, van a condenar
estas palabras de Pablo Iglesias, o las palabras de su ministra
“el maricón de Marlasca”, o “la información vaginal, buen
negocio”. Quiero decir, aquí si nos ponemos a condenar las
palabras extemporáneas que cada uno dice, pues vamos, no
acabaremos nunca. Yo que empiecen a condenar la corrupción
de su partido en Andalucía casi que me conformo...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

A mí me sabe muy mal tener que perder un segundo de mi
labor de oposición, pero tengo que contestar al partido de
centro liberal, progresista, social, tienen ustedes tal cacao
mental ideológico que se lo han transmitido a sus votantes y
así se han quedado ustedes, cada vez más solos.

(Remor de veus)

De verdad, por mucho que lo intenten no les van a aceptar,
apliquen esa política feminista de que solo un sí es un sí y
dejen de mendigar, porque les han dicho cuarenta veces que no
y se lo seguirán diciendo y les van a acabar denunciando por
acoso...

(Algunes rialles)

Con respecto a la Sra. Consellera, que me ha ofrecido una
transaccional, anda que si se la acepto...

(Algunes rialles)

Bueno nosotros, quiero que entiendan una cosa, al menos
esta, nosotros no diferenciamos a las personas por su
condición sexual. Cuando nosotros pedimos una ayuda para las
familias numerosas y monoparentales, no nos importa cuál es
su orientación sexual o afectiva y, si le sirve de consuelo, yo
no tendría ningún problema en especificarlo por escrito en
esta propuesta que nosotros hacemos y decir concretamente,
familias numerosas o monoparentales, sea cual sea su
orientación sexual. Lo que dudo cuál sería el encaje legal que
esto tendría porque obligaría a estas familias a declarar cuál es
su sexualidad y no sé si eso es viable legalmente. Pero si
ustedes están dispuestos a seguir adelante, yo no tengo ningún
problema en ponerlo por escrito, “sea cual sea su orientación
sexual”.

A la Sra. Diputada de Podemos, es verdad, el otro día aquí
hubo una reunión de Aldeas Infantiles, los niños se sentaron en
nuestros escaños y votaron. Y pese a sus intentos
manipuladores, curiosamente la proposición que salió más
votada es ser un ejemplo para mis hijos y luego vino todo lo
demás, lo del mar, lo clima, pero pese a todo, pese a que lo
intentaron, no consiguieron ustedes destruir ese vínculo que
tienen los niños con su identidad familiar. Quieren ser
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ejemplo para sus hijos y eso fue lo que más votaron. Dejen de
verdad, vivir a los niños vivir su infancia, no sean como los
padres de Greta, no les hagan vivir en esta angustia vital,
déjenles que se desarrollen por sí mismos, no los adoctrinen,
denles ejemplo, nada más.

En cuanto a lo que nos ha dicho el Sr. Diputado de MÉS, el
Sr. Ensenyat, las competencias, sí sabemos que existe esa ley
competencial que atribuye, lo que pasa es que nosotros
estamos en contra de que tengamos esta competencia y por
eso la manera que tenemos de ir  en contra es vaciarla de
contenidos, punto pelota. Nosotros estamos en contra de que
exista y eso, como dije en su momento, no es óbice para que
no sigamos colaborando con muchas ONG que hacen trabajo
en el tercer mundo. Pero esas ayudas no precisan de tantas
agencias, intermediarios y eso que ustedes llaman músculo y
yo grasa de la administración.

Tampoco quiero que se hayan tergiversado mis palabras
con respeto al tema de los funcionarios en los centros de Es
Pinaret y Es Fusteret; lo que he dicho es que debería darse
estabilidad funcionarial a los maestros y profesores que allí
ejercen, porque esos centros, que eran funcionarios, no sé
exactamente quien fue que los transformó de funcionarios a
empresa pública con contratación privada. ¿No fue usted, Sra.
Santiago? No, vale; pues me habrán informado mal.

Muchísimas gracias, Sr. Presidente.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sr. Rodríguez..., em costa dir  Sr.
Rodríguez, després et dic Sergio pels passadissos, Sergio
Rodríguez. Jo... empatizaré contigo, porque la explotación
laboral a la que te están sometiendo en esta comisión de
Hacienda y en el Parlamento, con mucho cariño, me
imagino, porque son de tu grupo, tiene efecto, con lo cual
no bebas tanta agua que no et cau bé.

(Algunes rialles)

I per què t’ho dic? Nosaltres fem oposició al Govern,
Diari de Sessions, nosaltres fem oposició al Govern, i un
govern de tres partits que hi donen suport, però rebutjam les
seves manifestacions, les seves polítiques contra la dona,
contra els serveis públics, i sobretot amb el seu model, i li ho
deim, i quan faig referències explícites és que vostè ha vengut
aquí, s’ha posicionat sobre unes actuacions a les quals
nosaltres hem fet esmenes, i per això parlam, no és cap
al·lusió personal cap a VOX. Jo no sé si aquests senyors ens
volen fer una OPA hostil o no ens volen fer una OPA hostil

dels diputats que tenim, però de moment governam a
comunitats  autònomes, arribam a pactes, donam suport a
governs d’un i altre signe, analitzant les polítiques i els
programes. Això és la nostra feina, i aquesta no ens l’han
llevada els ciutadans. Almanco amb responsabilitat.

L’he de felicitar perquè vostè és molt bon orador i té un
sarcasme molt literari i molt elegant, molt elegant, la veritat,
però bé, passem al tema. 

Molts d’anys a tots. Avui és el dia dels migrants, i
migrants... almanco jo tenc ascendència en aquest sentit; per
tant no ha de passar desapercebut, i en especial a to ts  els
balears residents a l’exterior, que també tenen aquesta realitat,
i si e ls  demanam donarien molt d’exemple i molta
sensibilització a la cooperació al desenvolupament. Jo els dic
que els ho demanin a ells, no m’escoltin a mi si no volen.

Gràcies als grups que acaben d’acceptar aquí no
transaccionar sinó acceptar l’esmena tal com es va presentar
en comissió, la 9534, perquè permet..., i a més aquesta sí que
era d’addició, es va transaccionar perquè fos d’afectació, jo ho
vaig rebutjar i agraesc l’empatia en aquest sentit i sobretot
perquè l’han llegida, i això permetrà a les associacions
juvenils que treballen en valors fer intercanvis amb altres
comunitats autònomes i amb altres països de la Unió Europea,
la qual cosa... No només amb això, ho hem manifestat amb
altres coses de suport al Centre Balears Europa que altres
volien eliminar, però l’europeisme per part del nostre grup
parlamentari i pel nostre ideari era més que clar. Altres són
més euroescèptics, d’una i altra banda.

Hem fet esmenes d’afectació. La companya que m’ha
precedit aquí, Beatriz, ha comentat abans -la Sra. Gamundí- ha
comentat abans que ja es contemplaven mesures, qualque
diputat també ho ha esmentat. N’he fet moltes d’afectació, i
hem esmentat mesures. Quan nosaltres plantejam augmentar
les modalitats i el certamen d’Art Jove no s’està fent,
demanam que s’augmenti; hi podrem estar d’acord o no, o
vostès poden acceptar o no que s’augmentin, però no es fan; si
demanam que s’augmentin certàmens és perquè consideram
que hi ha d’haver més oferta, i ha estat una experiència molt
bona altres vegades per poder dur a terme aquests certàmens
i modalitats de les manifestacions culturals dels joves de les
Illes Balears, i que permeten intercanvis amb altres comunitats
autònomes en la creació artística.

Per què donam suport a moltes mesures? Aquí s’ha criticat
algun suport que donàvem nosaltres a esmenes del Partit
Popular, a esmenes d’El Pi i a esmenes de VOX referents a
infraestructures, a centres de dia i a instal·lacions o serveis
dels municipis i dels consells insulars. Ostres!, perquè va
manifestar aquí la consellera d’Hisenda, després de preguntes
parlamentàries nostres, i mirin que hi vàrem insistir, perquè no
ho vèiem als pressuposts, que no donaria els 10 milions
d’euros al Consell de Mallorca per les bestretes del que se li
devia, i es va signar fa un any justament aquí entre la presidenta
Armengol i el Sr. Ensenyat, avui diputat. Per tant entenem que
els consells insulars i els ajuntaments, si els lleven 10 milions
que tenien prevists segons aquest protocol, i abans d’aprovar
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aquest pressupost no els tenen, tampoc no es pot dur a terme
tot un àmbit de polítiques, entre elles les polítiques de serveis
socials i polítiques que són objecte d’aquestes esmenes. Per
això donarem suport en aquest sentit.

A nosaltres ens ha costat donar suport a algun tipus
d’esmenes, per exemple una de VOX que plantejava..., quan es
planteja la natalitat però es lleva d’un altre lloc ja ho hem dit,
però quan es planteja contra la violència intrafamiliar ens sap
greu que es digui intrafamiliar, perquè no es vol dir una altra
cosa que és evident, que és masclista, però en tot cas la
mesura va adreçada a prevenir la violència dins l’entorn que
sigui, però contra les dones, evidentment, majoritàriament,
perquè no neguin vostès que no hi ha una equitat en això,
lamentablement, i n’hi ha d’haver zero, però estam 1.001. Per
això hi donarem suport, tot i la descripció que vostès fan.

Jo hi ha una cosa que deman, ja per acabar per si no tenc
oportunitat de fer-ho un altre pic: jo agrairia molt, perquè em
don per al·ludit i perquè es veuen al·ludits molts de ciutadans,
que no frivolitzem amb conceptes com patriotisme, amb
conceptes com la bandera, ens envoltam d’una bandera uns
més que els altres; com el tema de la dona, com el tema de la
cooperació, dels MENA, i això. Primer, perquè sé cert que
afecta a molts de nosaltres, però sobretot afecta en el carrer,
afecta la gent, i cadascú entén la pàtria, el país, la seva bandera,
com l’entén, allò important és que no faci atemptats contra
aquests valors i contra aquests símbols.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Començam el torn de contrarèplica.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Trob que en el meu torn de
paraula he deixat molt clar les esmenes que sí que acceptem,
i el motiu i les esmenes que no acceptem. Per tant no faré ús
de la paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, m’ha sorprès
molt que vostè li digués, precisament vostè, digués a la Sra.
Santiago que defensava els seus postulats amb moltíssima
vehemència..., de duresa. Sí, allò que diuen que l’ase va dir al
porc orellut, perquè jo de vegades quan ho fa vostè fins i tot
em fa passar pena, dic “a aqueixa dona li pegarà qualque cosa”,
no importa..., s’ha de respirar i... Escolta, no?, i és vera, crec

que és important que els principis es defensin amb duresa i
amb vehemència, crec que això...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó? Sí, sí, no importa tampoc (...), crec que tothom
coincideix en això, no crec que (...) la consellera Santiago en
cap moment, però ella li  deia “jo estaria empegueïda”. No,
tampoc no es tracta d’estar empegueïda, hi ha altres coses que
sí, que fan empegueir. 

I m’ha dit que no ha entès allò dels solars, que per ventura
era que havíem dinat i és vera que l’hora de fer el cafè, i per
ventura... Jo li torn explicar allò dels solars. És vera que vostès
públicament ens han tret moltes vegades que ens hem fet fotos
a solars però que la residència no està acabada, i jo li he dit
que si la Sra. Santiago quan va començar la passada legislatura
hagués trobat solars a disposició a dia d’avui les residències
estarien fetes, i els he recordat avui matí quan els he dit que es
plegaren de braços la legislatura que vostès governaven, i per
això fa molt mal fer oposició.

I vostè m’ha dit que varen fer maravillas, meravelles. Dins
aqueixes meravelles no deu pensar o no deu comptar amb
aquella brillant idea que va tenir el Sr. Bauzá de tancar
l’Hospital de Caubet, per exemple?, o l’Hospital General?

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera que diu: “No
varen tancar (...)”)

No va tancar res per pressió popular de la gent, que va dir
que això era una autèntica bestiesa!, bestiesa.

Però llavors vostès em diuen que realment trobaren el
solar l’any 2011, quan varen entrar dins aqueixa institució hi
havia un solar, com aquell de l’oest, que hi ha aquelles bolles
que tal. A Balears. I els de València què trobaren? I els de...?
I qui governava a València?, el Partit Popular, sí, sí. I a Madrid
què trobaren?, tres quarts del mateix. Aquella situació que
tothom devia doblers a tothom, que el Govern devia als
consells, els consells als ajuntaments, l’Estat al Govern i
tothom devia a tothom, menys als bancs, no?

Va ser una legislatura on es varen regalar, regalar, 65.000
milions d’euros a la banca, que per cert, a dia d’avui encara no
els han tornat, 65.000 milions d’euros. No sé, Sra. Durán, si
es referia a aquestes meravelles. Si vostès es refereix a això,
que mentre a la gent la fotien fora de casa seva, l’Estat
espanyol regalava a la banca 65.000 milions d’euros, això va
empegueir, eh?, això ami em va empegueir. 

Però bé, parlem d’altres qüestions. Vostè deia que no
dúiem fotos, jo li duré una que és d’un retall de premsa també
de quan vostès es varen trobar el solar, eh?, i surt una foto de
l’amo del solar, de llavors, que ara ja no hi és, està retirat
gràcies a Déu, el Sr. Mariano Rajoy, per si no du les ulleres de
mirar enfora, i el titular, 2011, Sra. Durán, “la dependencia
no es viable”, li  ho repetesc per si no ho ha entès, la
dependencia no es viable, no es viable. Però això respon als
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principis, per tant, si això són els seus principis després no és
què ens venen a contar aquí, francament, francament.

(Remor de veus)

No, miri, és ver que encara al senyors de VOX els hem
d’agrair que siguin clars, perquè vostès no ho són. Ells diuen,
nosaltres pensam això, no?, i tancarem mitjans de
comunicació públics, i ho diuen, però vostès ho fan i no ho
diuen. Aquesta és la diferència.

(Alguns aplaudiments)

A veure, és així o no és així? Entre altres moltes coses. 

En fi, ja un dia si cas parlarem d’aquestes meravelles,
centrem-nos dins aquestes esmenes que hi havia. A mi no
m’agrada entrar dins un mercadeig de m’aproves aquesta o no
m’aproves aquesta, que sembla quan aquests al·lots de viatges
d’estudis et vénen a vendre per a la rifa i  dius, no, no, ja en
tenc, ja en tenc o no he duit la cartera avui. 

No, miri, escolti, crec que hem tengut possibilitat de
poder-ne parlar, n’hem pogut parlar, algunes s’han acceptades,
altres s’han transaccionades i altres senzillament no són
possibles, no són possibles. Però això no vol dir que no
tenguin el seu, i els ho volem reconèixer, i per descomptat i
per a res m’agradaria que de les meves paraules deduís que jo
digués que són uns vagues i que no han fet la seva feina, no, no,
no. 

Ara, una manca de coherència respecte de les esmenes
crec que sí, i especialment a l’esmena a la totalitat, val? Crec
que hem arribat a acords a tota una sèrie de coses, que sempre
s’ha de posar en valor, en totes aquelles qüestions que som
capaços d’arribar a un acord, són dues, dues patatetes, diria la
Sra. Pons d’El Pi, massa bé.

En tot cas, he esgotat el temps i els agraesc l’esforç i tot
el que hem pogut parlar en referència a aquestes qüestions,
crec que poder parlar i arribar a consensos crec que sempre és
important i que també és una de les coses que hem de posar en
valor des d’aquest cambra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, no faré ús del torn de paraula,
només dir que, per favor, no anomenin tant els hidrats de
carboni que no són bons. Gràcies. 

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, però no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sr. President, faré ús des del meu escó, si m’ho permet. En
primer lloc, dir-li a la Sra. Durán que, en fi, no sé, no entenc
que vostè digui que jo m’hagi embullat, però jo crec que al
final el meu posicionament ha quedat molt clar envers les
seves esmenes, no sé si és que tal vegada estic fora dinar i tal
vegada no sé si he dit qualque cosa que no era, però bé, en
qualsevol cas, dir-li que crec que el meu posicionament ha
quedat bastant. 

Respecte del company de VOX dir que si vostè m’ho
hagués demanat jo hagués fet aquesta rectificació . En
qualsevol cas, dir-li que vostè s’hauria de preocupar també per
les declaracions que fa avui Pilar Martínez, exregidora
d’Urbanisme de Madrid, “Espinosa y Montoro promovían un
negocio fraudulento ”. Ho dic perquè també ho tenguin
present.

En relació amb el que deia de l’educació dels infants, jo ho
entenc, vostès fan propostes estrella, com el tema del pin
parental, evidentment propostes que volen privar de la
diversitat de l’educació als infants. 

I, ja per acabar, evidentment reiterar que no compartim el
model ni de dona ni de familia ni de canvi climàtic. Vull acabar
la meva intervenció, aquest ha estat un primer període de
sessions on evidentment hi ha hagut qualque cançó, jo sí que
vull acabar desitjant per a totes aquestes dones que han estat
víctimes de violència masclista, com deia la cançó de Rozalén,
que s’obri una porta de color violeta molt gran, no?, per a totes
elles perquè finalment puguin ser lliures i desitjar-vos a tots
i a totes, bon Nadal i bones festes. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Hem acabat el debat número 8.

Començam el debat número 9, de totalitat i globalitat.
Agrupació de la Secció 18, Conselleria de Salut i Consum amb
les seccions i entitats afins. 

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

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, 9412. Secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears, 9456. E22, Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears, 9434. F12, Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears, 9442. F14, Fundació
Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, 9443.

Esmenes parcials. 

Grup Parlamentari Popular. Secció 18, Conselleria de
Salut i Consum. Al programa 411E, Finançament sanitari,
esmenes 9869 a 9907, 9909 a 9913, 9918, 9978, 10035,
10124. Al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, 9979.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 18, Conselleria de
Salut i Consum. Al programa 411A, Direcció i serveis
generals Conselleria de Salut i Consum, 9624, 9510 . Al
programa 411E, Finançament sanitari, 9621, 9563, 9637,
9638, 9639. Al programa 413B, Programes de salut pública,
9537, 9538, 9594, 9600, 9535, 9538, 9582, 9595, 9598,
9583, 9593, 9596, 9599, 9582 . Al programa 413E, Pla
autonòmic de drogues, 9584, 9602, 9585, 9603, 9586, 9604,
9587, 9605, 9588. Al programa 441A, Protecció i defensa del
consumidor, 9589, 9590, 9591.

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci. Senyors
diputats.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 18,
Conselleria de Salut i Consum. Al programa 411E,
Finançament sanitari, 9470. Al programa 413B, Programes de
salut pública, 9468 i 9469.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 18, Conselleria de Salut i Consum. Al programa 541A,
Recerca i desenvolupament, 9669. Secció 60, Servei de Salut
de les Illes Balears. Al programa 411B, Administració i
Serveis Generals de l’Assistència Sanitària, esmena 9698. Al
programa 412A, Atenció Primària de Salut, 9670, 9705, 9707,
9714, 9715, 9672, 9674.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears. Al programa 412C,
Assistència Sociosanitària i Salut Mental, 10167.

Començam del debat, defensa conjunta de les esmenes, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputades, el
Partit Popular ha presentat 55 esmenes a la secció  18,
Conselleria de Salut i Consum, de les quals hem de destacar
l’esmena a la totalitat basant-nos en diversos motius, per una
banda el dèficit de la política econòmica de la salut i la
deficient gestió que estan desenvolupant, per l’altra, l’opacitat
parlamentària i la poca transparència en què ha treballat la
conselleria en trames tan opaques i finals intrigants com és la
rescissió del contracte amb Aliance, encara no ens han
entregat tota la documentació, Sra. Consellera, per què no són
transparents?, què amaguen? Han rescindit el contracte, però
aquest tema s’ha tancat en fals. 

Hem presentat esmena a la totalitat dels pressuposts de la
Conselleria de Salut per al proper 2020 per responsabilitat,
perquè consideram que no s’han complit els objectius que
plantejaven els pressuposts anteriors. 

Són uns pressuposts amb ingressos ficticis,
irresponsables, amb retallades en inversions i serveis bàsics,
que hipotequen els comptes d’aquesta comunitat autònoma
amb una despesa desmesurada.

Com sempre, el Partit Popular farà una oposició
constructiva per tal de millorar el sistema sanitari d’aquesta
comunitat. Ara bé, això no vol dir que deixem de remarcar allò
que consideram injust i en aquest sentit van encaminades les
esmenes parcials que hem presentat als pressuposts 2020.

Vostès diuen que prioritzen les persones i el que ha quedat
clar és que prioritzen les seves persones, sí, Sra. Consellera,
les seves persones perquè per prioritzar totes les persones
haurien d’haver acabat amb els principals problemes d’aquesta
comunitat que és la falta de determinats professionals
sanitaris, la saturació  d’urgències hospitalàries, llistes
d’espera d’especialistes de primària, de proves radiològiques,
deficiències en infraestructures, i no ha estat així. Han
prioritzat les seves persones en contractar més alts càrrecs, un
16% més d’alts càrrecs i un 40% d’assessors.

Dit això, m’agradaria dir des del Grup Popular,
sincerament, i agrair la feina dels professionals sanitaris
públics d’aquesta comunitat que mantenen la qualitat dels
serveis malgrat patir una gestió política deficient.

En els darrers anys el pressupost de Salut ha incrementat
any rere  any i enguany ha patit alguna retallada. Als
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2020 observam com programes tan importants com el Pla
autonòmic de drogues, la Direcció General de Consum,
l’atenció especialitzada de salut o la formació de personal
sanitari han patit una tisorada.

Quatre anys de legislatura progressista no han estat
suficients per acabat amb un dels principals problemes que
tenim en aquesta comunitat com és la falta de professionals
sanitaris i pareix que en els pròxims anys tampoc no ho sabran
arreglar perquè el vostre conegut 7x1 o 8x1, ja m’he perdut,
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no ha acabat amb la saturació a urgències ni amb les llistes
d’espera. Vostès recorren contínuament a la legislatura
passada, a les passades i obliden que abans de la legislatura
2011-2015 del Partit Popular, el Partit Socialista va portar les
administracions publiques a la fallida.

Però ens hem de centrar en el fet que els propers anys
siguin millors i per això presentam una sèrie d’esmenes en
positiu. És cert que en els darrers anys els pressuposts de
Salut s’han incrementat, però això no s’ha vist reflectit en
eficiència a l’hora de resoldre conflictes enquistats, encara i
augmentar la despesa a salut i augmentar el pressupost cada
any és una evidència dels seus quatre anys de govern que un
pressupost més elevat en salut no és sinònim de bona gestió.

Aquests darrers anys de govern socialista s’ha aplicat tard
el Pla de contingències, hi ha hagut problemes assistencials a
centres de salut, els metges de família més saturats a Espanya
quant a targetes sanitàries, falta de diàleg amb els sindicats
mèdics, cartes de professionals en què denuncien la manca de
metges i infermers, personal... plantilles de personal
funcionant al 50%, llistes d’espera en mamografies preferents
i titulars com que els pacients amb més de 60 dies d’espera
per a especialistes augmenta un 93% -un 93%, Sra.
Consellera. És aquest el resultat d’una bona gestió i d’uns bons
pressuposts?

(Alguns aplaudiments)

Quant al pressupost, hi ha increment en algunes partides
especialment a l’ib-salut, però també trobam retallades
importants. Recorda Sra. Consellera quan vostè  deia: “les
retallades tenen nom i color, són Partit Popular i color blau”?,
avui ens haurà d’explicar aquí les retallades de nom socialista
i color roig.

(Alguns aplaudiments)

Per què retallen al Pla autonòmic de drogues? Per què
retallen transferències corrents per a consells i corporacions
locals?

El setembre vostè deia: “continuarem vetllant perquè les
persones consumidores i usuàries estiguin suficientment
protegides”, vostè deia això mentre redactava un pressupost on
retallava partides de la Direcció General de Consum en què
disminuïa inversions reals respecte de 2019. Com pensa
vetllar per les persones consumidores i usuàries retallant en
inversió?

Per altra banda, tant a Menorca, com a Eivissa i Mallorca
disminueixen les partides de formació de personal sanitari, en
programes de formació de personal retallen gairebé 6 milions
d’euros, és aquesta la seva mesura estrella per fidelitzar i tenir
els professionals sanitaris més formats?

Davant d’un dels principals problemes d’aquesta comunitat
com és la falta de personal sanitari, sobretot de metges, feren
un decret antifidelitzador amb criteris lingüístics, ni tan sols
han intentat compensar l’efecte del decret amb una mesura

com podria ser l’equiparació salarial amb Canàries del
complement de fidelització que es demana per part dels
sindicats mèdics i per part del Partit Popular des de fa temps.

A Menorca i a Eivissa el complement d’insularitat dels
facultatius es de 103 euros cada mes, a Canàries pel mateix
concepte 568 euros, Sra. Consellera, 465 euros de diferència.
Pensa esmenar aquesta desigualtat o continuarà augmentant el
pressupost amb alts càrrecs?

Considera que la seva gestió ha estat un bon exemple, amb
titulars com que la Sindicatura de Comptes denuncia que l’ib-
salut supera el límit de despesa en 200 milions d’euros?

Estam davant d’un exemple de política de malbaratament
i gestió nul·la, amb les seves polítiques irresponsables vostès
estan hipotecant el futur d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, nosotros
presentamos una enmienda a la totalidad, en esta ocasión no
porque consideremos que en su conselleria haya ni un solo
chiringuito, en la suya no hay ninguno, son todos útiles y
necesarios.

La sanidad universal es evidentemente una conquista de
nuestro estado de bienestar, y es una conquista a la que no
debemos renunciar. Pero para no renunciar a esa conquista
hemos de ser conscientes de..., hemos de ser conscientes de
cómo la vamos a pagar. Ustedes extendieron la sanidad a todo
el mundo, tuviera o no tuviera residencia legal en este país, y
con ello hipotecan parte del futuro de aquellas personas que
tienen derecho a esta prestación porque han contribuido a lo
largo de su vida a sostenerla.

Tienen ustedes un concepto equivocado de lo que es que
algo no se pague, y siempre decimos sanidad gratuita,
educación gratuita... Que no se pague no quiere decir que sea
gratuita, quiere decir que la pagan los ciudadanos a través de
sus impuestos o, en este  caso, de sus contribuciones a la
Seguridad Social. Y el dinero sale de algún sitio, y ustedes
ponen en riesgo nuestro estado de bienestar cuando deciden
extender de manera inopinada la sanidad a todo el universo
mundo que pueda pasar en este caso por nuestras islas. Hemos
de ser conscientes de que si queremos mantener el estado de
bienestar..., ustedes no quieren hacer políticas de natalidad,
veremos quien paga el día de mañana la sanidad, las pensiones,
la educación, los funcionarios y toda esa estructura en la que
se basa este estado de bienestar, estas políticas a favor de la
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gente que ustedes quieren depender, porque llegará un
momento que el dinero es el que es, no habrá más.

Ustedes se han mostrado siempre contrarios al copago, les
horroriza el copago, es algo que les parece que no debería
existir de ninguna de las maneras, pero sin embargo sí están a
favor, y siempre nos lo defienden, del pago progresivo de
impuestos que aparece en la Constitución, etc., etc., según el
nivel de renta. Afortunadamente, afortunadamente, en este país
hay pensionistas que tienen una muy buena pensión o un
enorme patrimonio. No tiene ningún sentido que la gente no
pague simplemente porque cumple una determinada edad;
vayamos a introducir el copago en los niveles de renta, porque
de alguna manera tenemos que sostener este estado de
bienestar que ustedes y nosotros queremos mantener.

Tenemos listas de espera, en el caso de Ibiza
especialmente sangrante por el tema del coste de la vivienda
allí. No se están dando soluciones. Y no sólo no le dan
soluciones, sino que encima ponen palos en las ruedas, y
como peaje, a parte de los que forman el pacto  de Bellver,
meten trabas con el tema de la lengua. No... no tiene ninguna
justificación, Sra. Consellera, no tiene ninguna justificación,
y menos cuando tenemos necesidades, y menos cuando por
falta de dinero no podemos dar a los médicos que vengan a
estas islas los suficientes incentivos económicos, el pago a la
insularidad, si encima, si encima, les ponemos la barrera de la
lengua pues más problemas tendremos, y así nos hemos
encontrado con un goteo de médicos que han abandonado esta
isla y con médicos que no quieren venir a estas islas, y ya no
solo por ellos, sino por las familias que muchas veces les
acompañan, porque nosotros hemos hecho de la lengua, en
lugar de un hecho de unión, de un vehículo de comunicación,
una barrera insalvable.

Nosotros, usted lo sabe perfectamente, somos partidarios
de la devolución de la sanidad al Estado. ¿Por qué?, porque
pensamos que es uno de esos derechos fundamentales que ha
de ser igual en todo el territorio nacional, porque otro de los
problemas que tenemos es el de la tarjeta única. Nosotros lo
hemos propuesto en todos aquellos sitios donde tenemos
representación: ha de haber una tarjeta única sanitaria para
todo el territorio nacional y, es más, todos los informes
médicos han de ser redactados en la lengua del Estado, porque
cuando uno se pone mal en Albacete no puede llegarle un
informe médico redactado en catalán, ni tiene un servicio de
traducción a su disposición para hacerlo. Esto es absurdo. O
sea, es que son cosas que me extraña tanto tener que venirlas
a decir, que... que vamos, que caen por su propio peso.

Ya le digo, Sra. Consellera, el problema de la sanidad es
que es pan para hoy y hambre para mañana si no tomamos
medidas inmediatas, como sucederá también con el tema de
las pensiones. Hay que tomarlas. 

Y por eso nosotros llevamos una serie de medidas de
ayuda a la mujer embarazada. Son todas de afectación, no
cerramos absolutamente nada, nada, son todas enmiendas de
afectación por un valor de 2.600.000 euros. ¿Y por qué estas
ayudas a la mujer embarazada? Por una parte, como refuerzo

a las otras medidas que hemos propuesto de ayuda a la
maternidad, de las que ustedes no han querido ni hablar. Pero
además, y lo reconocemos porque nos ha dicho antes el Sr.
Ensenyat que por lo menos nosotros hablamos claro, porque
nosotros estamos horrorizados del índice de interrupciones
voluntarias del embarazo de esta comunidad, prácticamente a
la cabeza de toda España.

Nosotros, y ya lo dije en comisión y lo digo ahora, no
venimos a discutir ahora mismo la Ley del aborto, tiempo
supongo que habrá en algún momento, y a parte no es
competencia de esta comunidad, pero lo que sí queremos
discutir es que la mujer, en el momento de tomar esa decisión
de interrupción del embarazo, ha de ser libre para hacerlo, y
no es libre si está condicionada por circunstancias
socioeconómicas, y nosotros lo que proponemos, porque no
somos el partido de contra, intentamos ser el partido de a
favor, no somos el partido contra el aborto, somos el partido
a favor de la vida, nosotros lo que queremos es ayudar a que
cualquier mujer que quiera libremente seguir adelante con su
embarazo no decida interrumpirlo  por una causa
socioeconómica. Espero que les quede claro para que luego
no manipulen mis palabras.

Nosotros llevamos aquí una serie de enmiendas, ya digo,
por valor de 2.600.000 euros, para ayudar a todas las mujeres
embarazadas, y especialmente a aquellas que no pueden seguir
adelante con su maternidad porque no saben cómo podrán
llevar adelante a su familia. La mujer que decide interrumpir
voluntariamente su embarazo por una circunstancia vital
económica no lo está haciendo libremente. No es que sea
dueña de su cuerpo, no es que tenga esa capacidad de decidir,
es que no le queda otro remedio.

Y por otra parte, por otra parte, ese índice elevadísimo y
desmesurado de abortos, en algunos casos, y lo puede
consultar porque tiene usted los datos en sanidad, en algunos
casos repetitivos, la misma persona una y otra vez
interrumpiendo voluntariamente su embarazo, habrá que
empezar a pensar que hay quien lo usa como una alternativa a
los métodos anticonceptivos. Entonces, ya que desarrollan
ustedes campañas de concienciación en aspectos de educación
sexual, etc., etc., sería muy importante que también lo hicieran
a este respecto, porque... una interrupción voluntaria del
embarazo, ya sea por métodos químicos o  por métodos
quirúrgicos, no deja de entrañar un riesgo para la persona que
se somete a él, como cualquier intervención.

Entonces para nosotros este es un tema muy importante,
ese apoyo decidido a las mujeres embarazadas. Ya digo, esta
vez no lo  hemos hecho suprimiendo ninguno de los
chiringuitos a los que ustedes les tienen tantísimo apego. Son
todo enmiendas de afectación. Díganme si algunas, aunque sea
la pequeñita, nos las quieren ustedes aceptar.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Començam la qüestió
incidental. Intervenció del Govern per part de la consellera de
Salut, Sra. Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Gràcies, diputades i diputats. Gràcies
al meu equip aquí present. I bona tarda a tots. En primer lloc
demanaré disculpes per la meva veu, que la veritat és que no és
que sigui molt audible ni molt agradable, em sap greu.

Benvinguda, Sra. Marí, a aquests plenaris; ja la trobàvem a
faltar en temes de salut. I el primer que vull fer també és agrair
a la consellera d’Hisenda, tot i que no sigui present, i al seu
equip el treball que han fet durant sis  mesos per arribar a
l’aprovació d’aquests pressuposts. És una tasca molt complexa
i molt difícil, i en el nostre cas sabem que parlam
d’aproximadament el 40% del pressupost de la comunitat
autònoma.

Només faré dues referències a algun dels temes que han
plantejat. Temps tendrem durant la legislatura.

Sra. Marí, dèficit econòmic. Parlam de 411 milions més
des de 2015, fets i no paraules, no diré més al respecte.

(Alguns aplaudiments)

Retallades, ni una. Retallades, ni una. El que passa és que
passen partides en drogodependències, ho vaig explicar en
comissió, passen a ser gestionades pel Servei de Salut, perquè
hi ha una part que passa el Projecte Home, que ja no depèn del
Consell de Mallorca, per exemple. Per tant no hi ha cap
retallada, perquè no hi pot haver retallades en salut, i no veurà
d’aquest retallades en salut.

I després em diu retallades en formació. Ja ho comentaré,
un 40% més de residents l’any que ve. Si no haguéssim vengut
d’una època de retallades, que sí que són els campions, encara
té color blau, encara té color blau, i ja li puc assegurar que té
color blau, i si ho posa a Google, posa a Google retallades...

(Alguns aplaudiments)

... i surt la foto del Partit Popular, Sra. Tania Marí.

Miri, el resultat de la bona gestió és complir els acords de
governabilitat, el programa electoral, perquè els ciutadans ens
demanen que complim el programa electoral, i el
reconeixement dels ciutadans és guanyar les eleccions. Per
tant per això som aquí.

Sr. Rodríguez, de 1.726,8 millones, 1.726,8, usted hace
una enmienda a la totalidad, y como decía mi compañera la
Sra. Santiago presenta tres enmiendas que afectan a mujer
embarazada, a mujer embarazada y la madre embarazada.
Me ha llamado la atención, no sé si tienen un plus las

madres embarazadas, es decir, que tengan más de un hijo.
No sé, no lo entiendo muy bien.

Mire, nosotros, todas las medidas de apoyo a las
mujeres embarazadas, de hecho estamos pagando las
guardias a las mujeres embarazadas, estamos dando
estabilidad en los contratos que tenían de fines de semana,
algunas de ellas, médicos, algunas ellas, de fines de
semana. Estamos dando estabilidad, estamos dando
estabilidad en el empleo y otro tipo de medidas que sí que
ayudan a las madres, sí que ayudan a las mujeres.

Y pagamos..., y luego, en relación a los inmigrantes, me
dirá pocas referencias porque no..., no... Es que es un tema
ya que llevamos en el ADN, y eso se lleva o no se lleva. Se
es compasivo o no se es compasivo. Se es empático o no se
es empático. Mire, igualmente se es buena persona o no se
es buena persona, o sea, es una cuestión que se lleva en el
ADN. A las personas hay que atenderlas, porque a las
personas no las podemos dejar tiradas, a ninguna...

(Alguns aplaudiments)

... y menos en esta comunidad autónoma, y esas personas
que ustedes aborrecen, y esos inmigrantes, negros, árabes,
yo qué sé, todos los que ustedes ponen en su larga fila,
compran el pan, compran la leche, van a un estanco, cogen
el autobús..., y pagan IVA, y en este país, como usted muy
bien ha dicho, la sanidad se financia con impuestos. Por lo
tanto ellos también contribuyen a pagar la sanidad de este
país.

(Alguns aplaudiments)

Mirin, no entenc una esmena a la totalitat, ni del Partit
Popular ni del partit de VOX, perquè parlam, com els deia, del
40% del pressupost d’aquest govern, i vol dir no estar d’acord
amb la majoria de mesures que plantejam. No sé, Sr. Marí, si
vostè podrà explicar que no vol que facem la reforma de
l’edifici Can Misses, o del centre de salut d’Es Viver, o totes
les mesures que tenim previstes per a Eivissa; supòs que no.
Per tant, no ho sé, no sé si es defensa una esmena a la totalitat,
jo entenc que no.

Crec que som un govern responsable, que actuam i volem
treballar aquests pressuposts, i tot l’any i tota la legislatura,
amb eficiència, amb equitat i amb eficàcia. El sistema sanitari
ha de ser just i solidari, però també ha de ser solvent i eficaç,
i no dic sostenible, dic solvent; solvent vol dir donar resposta
a les necessitats de la població. Vostè diu que no donen suport
als pressuposts perquè no responen a les necessitats de la
població, quan el que feim és dissenyar un model de salut per
donar autèntiques respostes a les necessitats de la població,
perquè efectivament aquestes necessitats canvien.

Per començar el futur passa per un increment de
l’esperança de vida, per un augment de la cronicitat; cada
vegada tendrem més malalts crònics i més persones grans.
Però també tendrem nous tractaments, més innovació, més
tecnologia, més avanços. Ahir deia el diputat de MÉS per
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Menorca que disminueixen els desplaçaments; alerta, han
disminuït els desplaçaments per determinats motius, però
poden augmentar per uns altres, per tots aquests tractaments,
per totes aquestes tècniques a l’hospital de referència. I això,
a més, és fruit en part perquè tenim un sistema sanitari
excel·lent, i un sistema sanitari amb uns professionals
assistencials excel·lents, però també amb uns investigadors en
salut excel·lents, que si no fos per ells cap d’aquests avanços
no arribaria a la salut de les persones. 

I tot això condiciona les decisions que pren la Conselleria
de Salut i Consum, i en primer lloc el que més ens interessa,
i no em cansaré de dir-ho, el primer objectiu de la Conselleria
de Salut és que les persones no emmalalteixin, tenir la
població sana. Per això s’ha d’invertir molt més en promoció
de la salut; també en prevenció de la malaltia, però també en
protecció de la salut. Parlam poc, a vegades, de seguretat
ambiental o de seguretat alimentària, però són departaments
fonamentals.

Hem de cercar noves fórmules assistencials a Atenció
Primària, perquè siguin encara més resolutives del que són,
que ja ho són moltíssim, però per això el nostre esforç va
molt dirigit també a una aposta clara i ferma per Primària. 

Governar una segona legislatura ens permet consolidar les
polítiques. Jo no faré mirada enrere perquè a la comissió
quasi... em varen dir de tot per fer mirada enrere, no vull fer
mirada enrere, només cap al futur. El nostre rumb ve donat pel
Pla estratègic de la Conselleria de Salut; ens permet, a més
d’establir el rumb, avaluar el que estam fent i poder millorar,
i tenim molt a millorar, i som conscients que necessitam més
professionals a algunes àrees; i som conscients que hem de
fer més via, si es pot, per les obres; i som conscients que hi ha
programes als quals s’ha de donar un impuls. Som molt
conscients que volem continuar millorant.

A més de l’assistència sanitària també és cert que parlam
manco de la recerca o de la innovació en salut, però per a
nosaltres és fonamental. És fonamental la política
farmacèutica, perquè la política farmacèutica està entrant uns
medicaments molt innovadors que suposen una gran inversió.
I també la protecció de les persones consumidores.

El pressupost de la Conselleria de Salut és de 1.726,87
milions d’euros, i ens donarà prioritat per atendre malalties
cròniques, patologies mentals, apostar per Primària.

Tot això, a més d’una nova forma de treballar, és vera que
s’han d’implicar i s’estan implicant de manera molt importants
els professionals a crear noves rutes assistencials amb
projectes, amb programes, però també necessitam
infraestructures adequades. Es destinaran 34 milions d’euros
a millorar infraestructures i a construir-ne de noves. En
referència a l’atenció a la cronicitat, recuperam tots els antics
hospitals d’aquesta comunitat autònoma; ja els agradaria, a
moltes comunitats autònomes, estar en la mateixa situació. A
Menorca ja hem recuperat Verge del Toro; s’està reforçant
l’estructura i s’està redactant el projecte arquitectònic. A
Eivissa serà una realitat prest, perquè ja s’està fent la reforma,

tendrem 60 llits d’atenció a la cronicitat tan necessaris al
Centre de Salut de Can Misses que tornarà també a l’edifici de
l’hospital i altres serveis.

A Mallorca l’espai Son Dureta té una dotació per a l’any
que ve de 3 ,5  milions, quan estigui acabat serà un espai
integral d’atenció a la cronicitat, a més de la residència que
també fa la Conselleria de Serveis Socials, tendrem una
atenció a les persones majors completa. El gener de 2020
aproximadament finalitzarà l’enderrocament i ja s’està
redactant el projecte. També a l’Hospital General de Mallorca
s’ha fet moltíssima inversió i mentre en la ment d’alguns hi ha
tancar hospitals, en ment dels altres hi ha apostar per hospitals
que han estat i són bucs insígnia dins l’atenció a la cronicitat,
com són l’Hospital General o l’Hospital Joan March.
L’Hospital Psiquiàtric és imprescindible i més que necessari,
diria que quasi és la més necessària reforma que hem
d’afrontar en aquesta legislatura, que també ha començat el
procediment i es transformarà en un gran parc sanitari obert a
la ciutadania. Al final en totes aquestes infraestructures
haurem invertit 150 milions d’euros.

Pel que fa a la xarxa d’atenció primària, es fan inversions
als centres de salut de Son Ferriol, El Carme, Bons Aires,
Trencadors, Pollença, Artà, per això també s’han rebutjat
algunes de les esmenes, que després explicarà la meva
companya, els meus companys. Però les unitats bàsiques de
Santa Margalida, Sant Llorenç, Consell, Montuïri, Sant Joan,
és que ja estan previstes aquestes inversió. La reforma de
l’Hospital de Manacor és també..., pareixia que ningú s’ho
creia la passada legislatura quan començàvem a treballar a
l’Hospital de Manacor, però vàrem començar les obres,
senyores i senyors diputats, i tenim unes urgències noves i
tenim una ressonància a la fi a l’Hospital de Manacor i ara s’ha
entregat ja el Pla director de l’Hospital de Manacor, que
suposa una reforma global de 80 milions d’euros.

L’Hospital d’Inca també ha treballat el seu pla director i es
començarà, s’està redactant el projecte arquitectònic ja
entregat per supervisió. A Son Llàtzer s’invertirà 1 milió
d’euros. És a dir, estam reformant tots els hospitals, s’estan
adaptant als nous temps, perquè és imprescindible, no són
només edificis, són edificis que estan plens de persones,
persones que pateixen molt i persones amb molts  de
coneixements per poder-les atendre. Per això són importants.

Per àrees, en el Servei de Salut l’increment no és molt
important, són 370.000 euros, però ens permet consolidar
polítiques, propostes i projectes, per exemple les polítiques
igualitàries i de recuperació de drets als professionals i als
ciutadans. El capítol de personal creix, continuarem amb les
oposicions ja de totes les places que vàrem anunciar s’han
estabilitzat, o s’han ofert, s’han fet exàmens per estabilitzar
3.000 places. 

Es continua posant esment en gestionar el major
pressupost de la comunitat autònoma, gestionar suposa
prendre decisions i volem ser eficients també. Per això
potenciarem la comissió fàrmacoterapèutica, la central de
compres, la facturació a tercers que ha estat l’any que més

 



1158 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 4 / 18 de desembre de 2019 

hem recaptat i hem iniciat una política activa de no hacer o de
no fer, per què? Perquè és imprescindible desinvertir en allò
que resulta innecessari i invertir  en allò que aporta valor.
També és necessari avançar en equitat i cohesió social, per
això incrementàvem el pressupost de compensacions per a
transport i dietes que va ser aprovat ahir.

Només una menció, l’àrea d’Eivissa té un increment d’un
2,46%, que va pràcticament a capítol 1, però també es posarà
l’hemodinàmica a Eivissa, servei demandat i a més pensam que
una gran aposta i al final suposarà un estalvi de mig milió
d’euros anuals. A Menorca també augmenta el pressupost un
4,1%.

La Direcció General de Salut Pública té molts de projectes
i es tracta d’una inversió que suposa un gran benefici a llarg
termini; projectes com el programa de detecció de càncer de
cèrvix que posarem en marxa, dues noves vacunes per a
adolescents i per a infants prematurs. Una plataforma web per
millorar la salut dels ciutadans, un observatori d’equitat en
salut que serà el segon del món ..., perdó, la plataforma de
salut és un projecte que només n’hi ha un de semblant a
Anglaterra. 

I continuam també donant a la Direcció General de
Recerca en Salut, Formació i Acreditació, perquè l’IDISBA
també s’ha convertit ja en un buc insígnia de recerca en el
sistema sanitari, en el panorama nacional. I volem que tengui
també una projecció internacional. A més, com li deia abans,
s’han ofert per a l’any que ve un 40% més de places de
professionals en formació, la majoria metges. 

La Direcció General de Prestacions i Farmàcia, posa en
marxa nous plans estratègics, a part de potenciar les cures
pal·liatives, diabetis, malalties rares, posa en marxa
l’estratègia del dolor i les malalties musculoesquelètiques. 

La Direcció General de Consum fa especial esment en la
protecció dels consumidors.

En definitiva, aquest pressupost ha de servir per contribuir
a un nou model de salut que posi esment en la prevenció, en la
promoció de la salut, com en la part assistencial i en la
recerca i en el consum responsable. Farem polítiques
dirigides a reduir desigualtats i això passa per fer una gestió
exhaustiva del pressupost. Jo vull agrair a totes les persones
que fan feina, als 16.000 treballadors del Servei de Salut i als
funcionaris de la Conselleria de Salut, perquè tot això sigui
una realitat. Al final duim sis mesos també amb entitats,
col·legis professionals, sindicats, ens hem reunit amb tots,
quan diu que hi ha sindicats que no se senten atesos, saben
perfectament que tenen les portes obertes i estan
permanentment amb nosaltres. Farem tot el que faci falta,
tothom hi té cabuda, Sr. Rodríguez, tothom hi té cabuda i així
continuarà sent...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’acabar.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Sí. El que volem és fer una escolta activa de la ciutadania
i dels professionals, tenir en compte allò que va més enllà del
nostre marc habitual d’actuació, com són els objectius de
desenvolupament sostenible que recull l’Agenda Balear 2030.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Dins el torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè no està
tranquil·la defensant aquest pressupost de Salut, perquè és
conscient que a finals de 2020 la Sindicatura de Comptes
tornarà anunciar que l’ib-salut supera el límit de despesa.
Vostè no està tranquil·la perquè sap que està provocant un
forat en els comptes d’aquesta comunitat, sense solucionar el
problema sanitari de les Illes Balears. Vostè malbarata i
malgasta els sous dels ciutadans de Balears en alts càrrecs i no
soluciona cap problema sanitari.

(Alguns aplaudiments)

No està tranquil·la perquè no soluciona cap problema, ens
ha amagat informació, ens ha amagat documentació i per això
no està tranquil·la. Nosaltres hem presentat esmenes, 55, per
millorar aquest pressupost i vostès només n’accepten 1,
benvinguda sigui, però encara en queden 54 més. Esmenes
parcials que tenen el suport parlamentari de la passada
legislatura i encara no han complit, esmenes repetides que ens
aprovaren als darrers pressuposts i que encara no han executat.
Esmenes constructives que donen veu a demandes
d’associacions, sindicats i ciutadans d’aquestes illes, però que
vostès es neguen a acceptar.

Sra. Consellera, sempre s’omple la boca dient que estan
aquí per retornar els drets, per fer política per a la gent, per
canviar el model sanitari. Però la realitat és una altra, no han
canviat cap model, no hi ha un nou model sanitari. El que sí
han fet els darrers anys és gestionar amb més sous i la gestió
ha estat deficient. Convoquen oposicions i seguim sense
personal sanitari, no proposen mesures contundents de
fidelització de professionals sanitaris, ni mitjançant incentius
ni mitjançant formació, tot el contrari, retallant en formació,
com ja li he dit abans.

Estam molt allunyats d’arreglar el problema de la falta de
personal, tenim departaments amb places pressupostades, però
places sense metges, places sense professionals sanitaris ,
departaments incomplerts, plantilles que funcionen al 50% i
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també tenim pacients amb més de 60 dies d’espera per a
especialista que augmenta un 93%.

"Ningún avance en la sanidad pitiusa, quejas por largas
esperas en traslados de Can Misses". "Can Misses es el
hospital de Baleares con más lista de espera, más de tres
meses para ser operado". "12.000 pacientes aguardan
operación y 44.000 cita con el médico en Baleares".
L’hospital de Formentera deixa de tenir cirurgià propi.
“Huelga de ambulancias públicas de Baleares”. “Más de
40 médicos embarazadas denuncian al ib-salut por
discriminación”. “Más de 15.000 personas esperan más de
dos meses para una radiografía”. “Una niña con un fuerte
golpe espera más de seis horas en urgencias para ser
atendida”. “Son Llàtzer acumula seis meses de retraso en
el control anual del tumor de mama”. “6.000 mujeres
esperan cita para una mamografía para prevenir el
cáncer”. “Crece la presión en urgencias del hospital de
Menorca”. “Listas de espera de récord”. “Niños y jóvenes
de Ibiza obligados a recurrir a la sanidad privada por las
listas de espera en salud mental”. “Salud reduce en las
Pitiüses un 67,% las inversiones”. “Denuncian falta  de
personal en el servicio de radioterapia en Can Misses”.

Podria continuar, però no em queda gaire temps.
Sincerament, Sra. Consellera, s’atreveix a treure pit amb
aquests titulars? S’atreveix a treure pit amb aquests titulars?

(Alguns aplaudiments)

No ens parli d’alarmisme popular, com fa sempre, perquè
l’alarmisme és generalitzat quan s’analitza la seva gestió
sanitària.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hace ya algunos años que ustedes
reparten los carnets de demócratas, ahora también nos
reparten los carnets de buenas personas, están muy ocupados. 

Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad de su
conselleria evidentemente no porque queramos que
desaparezca, presentamos una enmienda a la totalidad porque
somos completamente contrarios a la filosofía que usted está
desarrollando, que es una filosofía que nos lleva a la quiebra.
Ha acabado usted su discurso diciendo, “tothom té cabuda en
aquesta comunitat, -supòs que en el sistema públic de
sanitat-, tothom hi té cabuda". A jo em sap molt de greu,
però tothom no hi té cabuda, malgrat tengui vostè molt
bona intenció, ni tots els doblers, no ja d’aquesta
comunitat, ni tots els doblers d’Espanya basten per donar

cabuda a tothom. O sigui, que això està molt bé per a la
carta a los Reyes Magos, però quan un fa política ha de tenir
responsabilitat, y la responsabilidad, Sra. Consellera, la
responsabilidad es como cuando un padre a veces por mucho
que le duela le tiene que decir a un hijo que no, pues gobernar,
gobernar es a veces tener que decir no, y es complicado y yo
lo entiendo y cuando se habla de sanidad todavía más
complicado, pero hacer demagogia es muy fácil.

Nosotros no hemos dicho jamás que a un inmigrante, sea
legal o ilegal, se le ha de negar la asistencia sanitaria básica.
Nosotros lo que decimos es que no podemos integrar en toda
la cartera sanitaria, en toda la cartera de todas las prestaciones
sanitarias a todo el que llega a esta isla o a este país, porque si
no, ese estado de bienestar, que ustedes y nosotros queremos
defender, va a ser inviable.

Pero el problema es que ustedes son irresponsables y son
irresponsables porque piensan, de aquí tres años igual ya no
estoy, el que venga detrás que empuje el carro. Nosotros
queremos que siga habiendo sanidad pública ahora, dentro de
cuatro años, dentro de catorce, y que cuando yo esté muerto
mis hijos y mis nietos sigan teniendo sanidad. Porque, habría
que ver cuántos altos cargos, cuántos políticos, cuántos altos
funcionarios tienen un seguro de sanidad privada. Me gustaría
saberlo, son datos que evidentemente no puedo tener, pero me
gustaría saberlo. Igual que me gustaría saber, cuántos maestros
de la escuela pública llevan a sus hijos a la escuela privada
concertada, que había muchos casos de algunos políticos que
se dedicaban a hacer esto  cuando imponían la lengua a los
demás y llevaban a sus hijos a colegios privados ingleses,
franceses o alemanes.

Esto es así porque, Sra. Consellera, algunas prestaciones
-y usted lo sabe perfectamente, y lo sabemos todos y se lo
acaban de decir- están saturadas y saturadas porque el dinero
evidentemente no es infinito, tiene usted que administrar
recursos con mucha responsabilidad y es muy complicado
hacerlo, y sobre todo es muy complicado cuando uno no tiene
ese sentido de responsabilidad y no sabe decir que no, y no
sabe decir que no podemos abrir la cartera de todas las
prestaciones a todo el mundo. Eso, insisto, no significa ni ser
malas personas ni negar la asistencia necesaria a cualquier
inmigrante, legal o ilegal, que esté en estas islas. Con esto a
ustedes les gustó mucho hacer demagogia, todos tenemos
presente el caso de Alpha Pam que al final resultó que fue
fruto de una negligencia médica, no de una falta de atención,
la atención se le dio, desgraciadamente no la suficiente o
adecuada. 

El problema es que en esa situación de falta de recursos al
final hará que todas las prestaciones de la Seguridad Social
sean de la misma manera. Cuando uno está dos minutos viendo
a esa tía incómoda que no le queda otro remedio que ir a ver,
te acaba diciendo, es que me ha hecho una visita de médico de
la Seguridad Social. Porque esto es así, los médicos son los
que son, tienen poco tiempo para atender a los pacientes y eso
acaba en negligencia. Y esas listas de espera y esa saturación
de la sanidad pública, esa falta de prestaciones y esa falta de
medicina preventiva son fruto de ese buenismo de pan para
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todos, pase lo que pase y luego ya veremos cuando tengamos
que cerrar la panadería. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Contestació del Govern per tancar
la qüestió incidental, té la paraula la consellera Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Sra. Marí, jo li recoman que llegeixi a
més dels titulars les notícies completes i després si pot tenir
un moment per comprovar...

(Alguns aplaudiments)

... si allò que està escrit és cert, doncs, encara molt millor.
Miri, ningú, cap increment d’alts càrrecs a la Conselleria de
Salut, cap, zero, zero, i ho dic aquí, val?, zero. 

Per una altra banda, assessor sí en tenc, una assessora més,
com totes les restes de la conselleria, però és que ha llegit una
quantitat de titulars que després..., que són falsos, o sigui, el
titular, el titular és el que és, però li puc assegurar que més
d’una notícia falsa hi ha en el volum de titulars que vostè ha
donat, i li puc posar molts d’exemples, li puc posar més
d’exemples. 

Crec que les mesures de fidelització s’han treballat. La
nostra preocupació, miri, hi ha una gran diferència, hi ha una
gran diferència, vostès quan governen i tenen doblers es
dediquen a fer macro obres tipus Palma Arena amb un
ascensor enmig, tipus..., no, no, o Son Dureta o Son Espases
adjudicat com es va adjudicar, senyors i senyores del PP, com
es va adjudicar Son Espases, així és com adjudiquen vostès les
obres. O bé un metro que s’inunda, e tc . Aquestes són les
polítiques que vostès fan quan vostès governen i després
polítiques contra els c iutadans i contra els professionals,
contra els ciutadans i contra els professionals, una rere l’altra,
una rere l’altra. 

Per recuperar la confiança en les persones, en els
ciutadans, el primer és la credibilitat política, i li he dit abans,
si continuam governant, Sra. Diputada, és perquè hem fet el
que hem dit que faríem i perquè ens hem presentat amb uns
projectes i  amb un programa que s’ha complert, si no, no
seríem aquí cap de nosaltres, si no, no seríem aquí cap de
nosaltres. 

I crec que és molt important també parlar de la veritat i
donar les dades certes, no... jo li ho he dit, no es retalla ni un
euro en programes de drogodependència, estan a altres
partides, però vostè insisteix i ho torna a repetir, tal vegada el
titular demà pot ser aquest, que hi ha una retallada de la partida
de drogodependència, sí, jo no li  dic que no, que no sigui
aquest el titular, però, és cert?, no, no ho és.

Les mesures de fidelització, miri, amb un 40% d’interins
o eventuals que ens vàrem trobar a la Conselleria de Salut o a
l’ib-salut quan vàrem començar la legislatura al 2015, sap què
hem fet, Sra. Diputada, per retornar una burrada de drets?, però
perquè nosaltres...

(Alguns aplaudiments)

... ens ho creiem, ens creiem que els professionals són
imprescindibles per donar una assistència de qualitat. Sí, Sr.
Company, si vol vostè fem el debat quan vostè vulgui, quan
vostè vulgui perquè la llista és molt llarga, molt llarga... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No parli de forats, és qüestió de prioritats. Governar és
prendre decisions i es pot governant prenent decisions a favor
dels ciutadans, a favor dels professionals o en contra, que és
el que varen fer vostès, ..,

(Alguns aplaudiments)

... però a més una darrere l’altra...

Miri, al final poden fer..., poden mentir, poden fer
demagògia o...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci... Sr. Diputat...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

No, no em farà parlar, parli tot el que vulgui, però fora
d’aquí... o en aquests moments...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, no entri..., perdó, Sra. Consellera, no entri
en debat amb cap diputat concret.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Bé, m’haurà de donar més temps...

(Rialles)

Miri..., i li volia dir, Sra. Marí, hi ha una avaluació que és
realment la que importa, i és la dels ciutadans. Podem tenir els
titulars que tenguem, podem tenir les mancances que tenguem,
que les tenim, podem tenir projectes sense acabar, que els
tenim, podem millorar en moltíssimes coses, que ho farem,
però hi ha una cosa que és l’avaluació bàsica que és la dels
ciutadans. 
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Tenim un baròmetre sanitari en aquest país, al país, això
que agrada al Sr. Rodríguez, no?, que és centralitzat, que el
ministeri recull la informació i l’opinió de to tes les
comunitats autònomes, quan es retalla en salut com vostès
varen fer, la salut va passar a ser una preocupació molt
important per als ciutadans, que no existia abans, per la sanitat
pública, la seva salut sí, per la sanitat pública. Ara la gent està
recuperant la confiança en el sistema sanitari.

Per què?, per què, Sra. Diputada? Perquè tenim menys
demora, moltíssima menys demora, les llistes d’espera han
millorat de manera molt significativa, a Atenció Primària, la
demora mitjana és de 2,4 dies, tenim molts més professionals,
tenim inversió en infraestructures, ens hem preocupat dels
drets socials de les dones, dels infants, de la salut mental, de
l’atenció primària, dels hospitals, de la innovació... Ens hem
preocupat de tot. Hem arribat a tot? No. Ho hem fet tot? No,
tenim quatre anys més per fer-ho. 

Esper la seva confiança i agraesc les seves aportacions
abans d’acabar ja a les esmenes parcials i... i que s’iniciï el
debat. Gràcies a tots per construir un pressupost per a Salut
que segur que beneficiarà tots els ciutadans de la comunitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Avui faig doblete, continuo una
comissió amb l’altra la qual cosa em permet comentar-li una
cosa, consellera, que li he dit, bé (...), debat d’esmenes que he
comentat abans a la consellera Santiago i és que ens
replantejarem el tema de fer esmenes a la totalitat, només
perquè ens permet interpel·lar un poquet la política general i
afegir un espai més de debat a certes coses que evidentment
o a certes mesures que evidentment van vinculades al
pressupost.

Li dic, com he dit abans, a altres intervencions i els meus
companys també que nosaltres no hem fet esmena a la totalitat
i no perquè no sapiguéssim que la podien fer, sinó perquè hem
trobat que les nostres actuacions van en la línia de valorar els
programes, les mesures i els centres de cost i la dotació
pressupostària que la consellera d’Hisenda i les diferents
conselleries han fet de proposta a aquest parlament amb el
suport dels grups parlamentaris que li donen suport.

Nosaltres hem presentat 35 esmenes, se n’han acceptat en
comissió 2, sempre venc aquí amb l’esperança d’apel·lar el
seu replantejament, reformulació de la decisió presa abans i
que ens n’aprovin d’altres més. 

Per què? En gran mesura perquè ho hem fet per afectació,
és a dir, hem deixat en consideració dels grups que prenguin
dins el pressupost, pressupost tancat, la consideració de dur a
terme certes mesures i consider que són certes mesures que
han anat en la línia sobretot del que nosaltres venim comentant
de les comissions. És a dir, no duim unes mesures a part de tot
el treball que hem duit a les comissions de Salut i de Consum
i especialment en les proposicions no de llei.

Veuran, per exemple, vull fer esment a unes molt
concretes a les quals ens interessaria, a nosaltres i a la majoria
de la societat de les Illes Balears, el seu suport. 

Vull agrair que aquestes dues esmenes que ens han aprovat
i crec que han estat..., és d’agrair, però també molt encertat,
han anat sobretot a la informació, a la orientació de les
persones i a la prevenció de les addiccions al joc. Crec que és
un tema d’actualitat que el gran problema que hi ha en temes
de... sobretot en població vulnerable com són els adolescents
i els joves. Es va aprovar una esmena en aquest sentit. Les
altres, les agressions. 

El Pla de xoc contra les agressions als treballadors del
Servei públic de Salut i sobretot també al... no només
orientada com a pla de xoc que demanam i que la consellera ja
s’ha compromès a dur-ho a terme el més immediat possible i
a posar-ho en marxa, sinó també la informació als usuaris del
Servei públic de Salut pel que suposa una agressió verbal o
física als treballadors.

L’altra..., les mesures que duim, l’esmena 9621 va
adreçada a un col·lectiu aparentment mimetitzat, però que és
la primera... és el col·lectiu dels treballadors del Servei públic
de Salut que quasi, quasi ens reben a un servei d’urgències o
ens reben a un centre hospitalari i que són els zeladors i les
zeladores. 

Han traslladat aquests treballadors mancances en el seu
equipament, en la seva capacitació i formació contínua, que
necessiten perquè es troben amb situacions de cada vegada
més complexes, amb major nombre d’usuaris i sobretot en
l’ús del que és el seu equipament i material. Duim una mesura
en aquesta sentit que ens agradaria que es tingués per
acceptada. Insistesc, d’afectació. La conselleria trobarà llavors
quin import és el que ha de vincular a aquesta partida.

I una altra que nosaltres hem estat moltes vegades en
comissió... i hi hem insistit i se’ns ha rebutjat que és tornar a
dur aquí en dues esmenes aquestes situacions, d’addició i
també d’afectació, per un valor de 629.000 euros perquè hem
trobat que no podia minvar altres pressuposts, pel que és la
vacunació, entrar en la cartera de vacunacions la tetravalent de
la meningitis des dels zero anys. 

Crec que està raonat, els membres dels grups
parlamentaris que donen suport al Govern en aquesta comissió
saben les dades, saben la recomanació de la Societat
Espanyola de Pediatria. El que és evident i ens estan dient no
tan sols els titulars dels mitjans de comunicació sinó les
mateixes associacions de sindicats mèdics i d’infermeria, que
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de cada vegada més són familiars que acudeixen a les
farmàcies orientats pels seus pediatres a adquirir una vacuna
que no entra gratuïta al servei, també... parl de tetravalent, des
dels zero anys perquè quedi clar, que ens agradaria que
evidentment s’acceptés com a esmena.

Altres esmenes que duim són en la línia de la prevenció.
Estam totalment d’acord en la línia de promoció de la salut,
d’hàbits saludables, però també evidentment la prevenció és
fonamental i en aquest sentit el tema del suïcidi en joves de
cada vegada és més alarmant, major nombre i també el tema,
i se’n va parlar en una comissió, el tema del consum de tabac
i alcohol.

L’altra són les campanyes, les campanyes de promoció i
d’informació als usuaris del centre de salut, atenció primària
sobretot, dels PAC i dels centres hospitalaris. Nosaltres duim
diferents esmenes, totes d’afectació perquè tenim en compte
que el primer que s’ha de donar quan un arriba
independentment d’on vengui, hi ha gent desplaçada, hi ha gent
d’altres països que viuen a la nostra comunitat autònoma i que
la llengua que dominen és la llengua castellana, i que és la que
volen..., no estan escolaritzats ni els toca ser-hi, i coneixen
només una llengua. Crec que el Govern de les Illes Balears,
una administració pública, ha de garantir que la informació en
tema de promoció i en tema de prevenció, sobretot
informació en aquests centres sanitaris, sigui garantida i
accessible en ambdues llengües, les nostres dues llengües
oficials. Per tant veuran vostès que hi ha una sèrie de mesures
d’afectació, perquè n’hi ha moltes; no és que n’hi hagi moltes
perquè hi incidim molt, sinó perquè ho vinculam a totes les
partides, tant als programes propis de la 64 o de transferència
a l’ib-salut i a les fundacions, com la que donam a
transferències corrents o a les associacions i famílies perquè
desenvolupin programes de prevenció i de sensibilització
també a l’àmbit de les seves entitats o de, diguéssim, els
fulletons o les campanyes que puguin dur a terme.

Donarem suport -faig una referència a VOX en aquest
sentit. Els ho he dit abans, de totes les esmenes que vostès
duen aquí donam suport a tres esmenes, donarem suport, i a la
resta farem una abstenció. Li ho he dit abans: sí que hi ha
algunes esmenes que no tenim molt clar per què..., no les hem
pogut entendre, ajudar la maternitat, ajudar les mares
embarassades, ajudar la dona embarassada; en tot cas són
ajudes a dones, són ajudes a dones en un moment tant de la
maternitat com de l’embaràs, i entenem que són polítiques
socials, polítiques adreçades a la dona i a la família. Per tant
hi donarem suport.

També donarem suport a una esmena de MÉS per Menorca
i també donarem suport a les esmenes presentades pel Partit
Popular. Per què? En gran mesura perquè són d’afectació, per
tant deixen un marge important per poder posar en marxa
programes. Però dic el mateix que hem dit abans en el tema de
serveis socials: quan feim un directori d’espais, de llocs, d’uns
municipis, d’uns no, on proposam mesures, proposam
actuacions, als PAC, als centres de salut, a Atenció Primària,
reforç a segons quins municipis per dotar d’ambulàncies..., per
cert, donarem suport i entenem que és important que es dotin

de més ambulàncies pediàtriques, però crec que s’ha de
garantir a les quatre illes el trasllat. Ja, ja ho sé, tant de bo n’hi
hagués una a cada illa, perquè el trasllat d’ambulàncies
pediàtriques és important sobretot per connectar amb el
transport aeri, i ho trob essencial, i ja li vàrem donar la nostra
enhorabona per aquesta iniciativa, però tant de bo sigui a les
quatre illes, perquè les nostres esmenes van territorialitzades
i en la línia de l’equitat. Per tant procuram això.

El que deia abans és que tant de bo tenguem un pla
estratègic de dotació i d’inventari de quines són les
necessitats dels municipis, perquè pareix que quan donam
suport a certes esmenes és ver que el nostre grup parlamentari
no coneix la realitat de cada un dels municipis, encara no la
coneixem, però tenim la sensació a vegades, quan donam
suport a unes esmenes a uns municipis o a uns territoris, els
altres potser és que els deixam de banda. Per tant quan es
presenten tantes esmenes, ho he dit abans a la consellera de
Serveis Socials, és que tenguem aquest mapa territorialitzat i
es dugui un debat en aquest sentit a les diferents comissions.

També donarem suport a tot el que suposa el desplaçament
de familiars. Consellera, li hem traslladat altres vegades que
entenem que l’estada de les famílies, i sobretot el cost a
diferents illa, s’ha d’actualitzar i s’ha de garantir, sobretot que
es contempli tot e l model de família i tots els parents que
venguin acompanyant aquest familiar independentment d’un
llibre de família.

En l’altre sentit hi ha una proposta em sembla que és d’El
Pi, que també hi donarem suport, el DESA. Jo crec que és una
cosa..., el tema dels DESA, el tema dels desfibril·ladors
semiautomàtics o  automàtics, que de cada pic se n’estan
instal·lant més, és una cosa que ha d’estar tan garantida com en
prevenció de riscs laborals hi han estat les farmacioles, és a
dir, és una cosa que on hi ha espais..., i també ho dèiem a la
consellera de Sanitat, de Salut, de Serveis Socials -estic cansat
ja- pel tema de joventut; és a dir, les associacions necessiten
unes línies d’ajuda també perquè realitzen campaments i
activitats, i és un cost d’un material que avui en dia té molt bon
ús perquè és molt fàcil de manejar, però que és inaccessible
per a les entitats. Donarem suport en aquest sentit.

I sobretot crec que és important que la Conselleria de
Salut, en l’àmbit del pressupost, i ho deia a altres
intervencions -i ja acab-, el pressupost és el que és, això es diu
des del primer dia, però el que feim amb el pressupost també
és el que és, i crec que el Govern ha de fer una autocrítica i ha
de valorar no només amb crítica el que diu..., criticant el que
diu l’oposició quan feim propostes, sinó veient al que no
arriba, i és evident que s’ha de garantir  un suport i una
territorialització d’igualtat d’oportunitats a l’àmbit de la salut,
a l’àmbit dels serveis socials i a l’àmbit d’educació, i ho dic de
manera horitzontal, no pos per damunt una o l’altra, però la
salut avui en dia, amb el nombre de població que tenim i amb
les deficiències que tenim en llista d’espera i en atenció  o
falta de recursos, és una cosa que s’ha d’atendre i crec que les
esmenes són una molt bona oportunitat. Per tant apel·larem de
bell nou a la reconsideració per part dels grups que donen
suport de les esmenes presentades pel nostre grup i d’algunes
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que han donat altres grups parlamentaris a què nosaltres
donarem suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, públic
que avui ens acompanya. En aquesta presentació de les
esmenes no intentaré fer, com han fet altres partits polítics,
una mica de debat sobre l’estat de l’autonomia o de quina ha
estat la gestió d’aquesta conselleria, o què és que s’hagués
pogut fer, o  “jo ho he fet millor i tu ho vares fer pitjor”.
Nosaltres en tot això en aquest moment no hi volem entrar,
perquè el que sí volem és defensar aquelles esmenes que no
ens han acceptat. Encara tenc l’esperança que aquest govern i
els partits que donen suport al Govern ens diguin que sí a
alguna de les esmenes que hem presentat en matèria de salut,
simplement per una cosa: perquè no és un caprici d’El Pi sinó
que són iniciatives destinades a millorar la vida, la salut i la
prevenció de la salut dels habitants de les Illes Balears.

Llançat aquest guant, recordem quines serien les nostres
preferències. Ja sé que vostès ens varen contar que l’IDISBA,
la partida per a la investigació a la Fundació d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears, s’havia doblat, crec que ens varen
dir, o que s’havia apujat d’una manera important. Nosaltres, en
qualsevol cas, el que sí pensam que és fonamental per posar-
nos dins el mapa de la investigació aquí i fora d’aquí a l’hora
de no haver d’exportar talent, perquè l’exportam a la força,
sinó que els nostres cervells, els nostres professionals,
aquells que estan tan ben formats a ca nostra, puguin quedar
aquí i fins i tot puguem importar talent i situar-nos al top ten
d’aquelles regions o aquells països que en saben,
d’investigació. Pensam que és el futur, pensam que ens posa
a nivell, que és posar valor, etc. Nosaltres hem posat una
partida de 3 milions d’euros. Ja sap que tot allò que hem
destinat en doblers va de partides o que no s’han explicat bé o
no hem entès bé o que pensam que no fan mal; encara que
siguin 3  milions d’euros són despeses immaterials, amb
diferents partides a altres treballs, coses que no estaven
definides en el pressupost del Govern de les Illes Balears per
a l’any que ve. 3 milions d’euros, si vostè troba que són molts
nosaltres amb una mica de rebaixa també ens conformaríem.

La 9698 parla de la instal·lació de desfibril·ladors
automàtics a zones públiques, públiques, de gran afluència; no
parlam de llocs privats. És evident que avui he aparcat el cotxe
molt a prop d’aquí i posa “desfibrilador en zona de control”.
No és vostè que l’ha de pagar, aquest, perquè és un pàrking
privat; ara bé, sí que a zones públiques de gran afluència
pensam que sí. I encara tenim un argument a afegir, que és que
la passada legislatura es va aprovar una PNL en què s’instava

el Parlament a comprar aquests desfibril·ladors; d’espais
públics, parlam, no privats.

Ara no l’he sentida... Ah!, bé, d’acord. 

Seguim. Destinar personal sanitari suficient al PAC de
Portocristo per tal que pugui oferir atenció les 24 hores del
dia, és una altra de les reivindicacions que fa El Pi, amb una
dotació de 60.000 euros. Augmentar places de metge de
família en Atenció Primària a Campanet, destinar personal
sanitari al PAC de Cala Rajada per a les 24 hores, igual que en
el Port d’Andratx; o també personal sanitari suficient al local
de centre cívic de Ses Salines, on hi ha un metge que passa
consulta però ens agradaria que, ja que la passa allà, almanco
pugui ser les 24 hores al dia, a una zona que en temporada
turística multiplica la presència de persones que necessiten
aquesta sanitat universal de què tant hem parlat.

Per altra banda sí que estam contents que ens han acceptat
un parell d’esmenes per 100.000 euros cada una, d’afectació,
que estan aprovades, que és la redacció del projecte per a un
nou PAC a Manacor, 100.000; a Pollença 100.000, i a Artà
100.000, que es varen aprovar ja a la comissió dels
pressuposts. I el que sí demanaríem també és la redacció del
projecte per a un nou PAC a la Colònia de Sant Jordi, i la
redacció del projecte de reforma de la unitat bàsica del Port
de Pollença.

I simplement vull recordar que li hem demanat una visita
a l’Hospital Psiquiàtric. Ja sé que no forma part d’aquest
capítol; vostè ens l’ha acceptada, però ens agradaria que fos el
més aviat possible. I també li hem demanat, per altra banda, la
seva compareixença -també és tema d’un altre capítol però li
ho record perquè ara potser quan acabin els pressuposts
estarem un temps sense veure’ns- per parlar d’aquesta dieta,
aquesta prevenció de la salut que passa pel que menjam a
escoles, residències i a centres públics, que pensam que han
d’estar supervisats per nutricionistes.

Gràcies, Sra. Consellera, gràcies, senyors diputats. Esper
que almanco ens digui que sí a alguna de les esmenes, que
encara hi som a temps.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Hola novament. Una de les potes
bàsiques del sistema de benestar social és la salut i per açò
aquesta és una de les conselleries amb més pressupost. Com
a societat ens enfrontam, ho hem dit mil vegades, al repte de
l’envelliment de la població  i per açò valoram molt
positivament l’estratègia de la cronicitat impulsada la passada
legislatura, així com també estem molt d’acord en l’aposta cap
a l’atenció primària.
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Any rere any veim esmenes que es repeteixen i que
persisteixen, i no ho critic, però sí que em deman, per què no
van posar en marxa almenys moltes de les qüestions que
plantegen. Totes les esmenes denoten una vegada més
l’infrafinançament endèmic d’aquesta comunitat. Es demanen
més centres, més especialistes. N’hi ha una en concret en la
qual tots hi podem estar d’acord, la 9872, que demana un plus
d’insularitat i jo dic, i què tal si l’Estat pagués d’igual manera
els complements que tenen a Canàries, a Ceuta i Melilla,
perquè la fidelització dels professionals s’afavoreix amb
doblers, sense cap dubte, però també amb recerca i millora
professional.

No compartim la necessitat de construir una nova
residència a Palma per als malalts desplaçats, ho hem dit
moltes vegades, apostam per un model diversificat, al igual
que hi ha diferents malalts i fases de malaltia.

El nostre grup manté viva una esmena en aquesta secció,
que forma part dels acords d’investidura que signàrem amb el
Govern, dotar Menorca de la infraestructura per a l’atenció a
joves amb trastorns de conducta i concertar places amb els
centres que prestin aquesta atenció. La veu d’alarma sobre
aquest tema la rebíem aquesta primavera en un cas molt
concret, la Sra. Consellera sap de quin cas estic parlant i sé
que també li preocupa. Tenim tot un seguit de joves amb
trastorns de conducta que es veuen obligats a sortir de
Menorca i segur que d’Eivissa i de Formentera, per anar a
centres especialitzats, en el cas que jo els estic parlant a
Barcelona, per rebre tractament. Açò suposa un desequilibri
per a la família, a banda d’un ofegament econòmic, ja que
parlam d’un centre privat. És obligat que trobem una solució
a llarg termini, però mentrestant no podem deixar aquestes
famílies amb aquesta angoixa i dificultats. 

La nostra proposta és que mentre es pensa en una solució,
concertar places per donar resposta a aquestes famílies, és
cert que és una demanda que pot vascular entre la Conselleria
de Salut i la d’Afers Socials, o  d’ambdues, o d’ambdues,
perquè aquí torn insistir en la necessitat de tenir una visió
holística de la salut mental. És el que podríem anomenar el
triangle màgic, Salut, Afers Socials i -molt important-
Educació. Si tractam les patologies mentals des de la infància
aconseguirem evitar persones amb problemes socials el dia de
demà. Ara bé, en aquests casos que els estic explicant
consideram que es tracten de qüestions de l’àrea de salut,
perquè aquests joves necessiten, un cop han estat
diagnosticats, un tractament que els ajudi a reintegrar-se, és
per tant, un tractament mèdic i temporal, no parlam d’al·lots
que s’enfaden, parlam de trastorns molt més greus.

Vull remarcar que la concertació de places no és el nostre
ideal, però alguna cosa s’ha de fer mentre dissenyen els
recursos adients, per tal també de donar compliment als
acords d’investidura. Per tant, donem una resposta a aquests
joves, a les seves famílies i dissenyem els recursos necessaris
per poder atendre’ls  com es mereixen, sense que hagin
d’abandonar el seu entorn familiar i social, perquè aquest
entorn forma part de la vida que necessiten aquests joves, no
els podem desvincular de la seva realitat social.

Nosaltres tenim signat un acord d’investidura i hem fet
aquesta esmena de 360.000 euros, entenem que els acords
estan per complir-se, no estan d’acord amb la quantitat?,
facin’s una proposta, estarem encantats d’escoltar-los.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Començam el torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President i gràcies per la seva assistència a
l’equip de la Conselleria de Salut i Consum avui horabaixa amb
nosaltres.

És evident que estam en un debat d’una secció concreta,
però que no es pot deslligar d’un debat general del pressupost
de la comunitat autònoma i de tot el que hem sentit entre ahir
i avui. Mirin, Louis Pasteur va reemplaçar la teoria miasmàtica
o la teoria dels humors i va permetre el desenvolupament de
les vacunes amb la seva recerca. Més ciència i tecnologia és
el que hem de menester en el nostre país i  tenim grans
exemples, concretament a l’àmbit de la medicina i ciències de
la salut, com puguin ser Severo Ochoa o Margarita Salas, una
gran bioquímica, recentment desapareguda. Tenim aquests
exemples que poden orientar a les nines a ser el que vulguin,
ciència i no costura és el que necessitam i volem des d’Unides
Podem.

Tenim la necessitat de més coneixement a la nostra
societat, com deia Patxi Andión que just ens ha deixat avui.
Més llum i manco tenebres, si volem fer avançar aquest país,
això sí, llum natural o generada amb renovables, que la salut
del planeta també l’hem de cuidar si no ens volem extingir.

La salut té dimensions biològiques, psicològiques, socials,
econòmiques i culturals, tot és salut, el medi ambient és salut,
la mobilitat és salut, l’administració  pública és salut,
l’alimentació és salut, les condicions laborals, l’energia, fins
i tot IB3 pot influir positivament en la salut, sempre i quan es
vegin segons quins resums de segons quins debats
parlamentaris, perquè a qualcú li pot pujar la tensió arterial.
Com dèiem, som un arxipèlag, tot té a veure en la salut i
evidentment els factors que tenen a veure amb l’equitat són
fonamentals.

Avui m’ha preocupat un comentari que ha fet un diputat,
dient que en un moment determinat quasi ha fibril·lat, que bé,
tenir un sistema universal de salut on qualsevol persona pot
ser atesa i que bé tenir un parlament on hi ha professionals
sanitaris que som aquí representant a la ciutadania. 

Des d’Unides Podem no podem donar suport a les
esmenes presentades a la totalitat d’aquest pressupost i no n’hi
podem donar perquè el Partit Popular tenia la sanitat a la carta
de ajuste. Avui en dia tenim una programació que es va
adaptant... -ho dic perquè com que han parlat tant d’IB3, idò
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mira, els pos un exemple de televisió ; tenim una programació
que es va adaptant en funció de les necessitats, del moment i
del pressupost i evidentment com poden presentar esmenes a
la totalitat, quan han presentat retallades d’imposts que
deixarien les caixes mig buides on no es podrien pagar ni els
programes actuals, ni tan sols apujar-los.

Des d’Unides Podem hem presentat i es va acceptar en
ponència una esmena a l’article 39, en relació a la bonificació
fiscal que gaudien els casinos. És evident que el 2020
parlarem molt d’addiccions, hi ha la Llei d’addiccions en
marxa i s’ha d’actuar i s’ha d’impulsar la prevenció i l’actuació
en les persones amb addiccions en el joc, tant en el joc on
line, com en actuacions en els municipis i especialment amb
l’observatori del joc on line de recent creació.

A l’elaboració del pressupost s’ha tengut en compte el
foment de l’atenció primària, amb millores a diversos centres
de salut, unitats bàsiques i programes, com puguin ser les
rutes saludables, suport a les associacions de pacients i
familiars, etc. Cal fer més promoció de la salut i prevenció de
les malalties, no només en el foment d’hàbits saludables, cal
repensar les nostres ciutats i equipaments públics, perquè els
infants i els adolescents puguin fer activitats gratuïtes a l’aire
lliure, s’ha d’actuar sobre la pobresa.

En relació a les esmenes presentades i aprovades en
comissió, voldria destacar les 9761, 73 i 75, en relació als
projectes per a la construcció dels PAC de Manacor, Artà i
Pollença. I també en el pressupost hi ha millores a la resta
d’illes. També hi ha inversions en infraestructures
hospitalàries, l’hospital maternoinfantil ja ha estat esbucat, he
de dir que em dol especialment perquè vaig fer feina allà
molts  d’anys. El nou Son Dureta serà una realitat i des
d’Unides Podem treballarem perquè la seva gestió sigui cent
per cent pública.

En referència a les urgències extrahospitalàries, l’esmena
10149, també aprovada, millorarà la dotació del servei 061 de
Formentera, una necessitat que era important adreçar. En salut
mental també es faran diferents programes, com bé ha explicat
la consellera. I l’atenció primerenca s’estendrà fins als 14
anys.

En relació amb els professionals sanitaris, hem de dir que
són un pilar fonamental del nostre sistema. Tenim molt de
talent a les nostres illes, en totes i cada una de les categories
professionals, només he sentit parlar de metges, hauríem de
parlar de molt més, no entraré a detallar perquè no tenc temps
amb el que em queda, però pensau, per favor, que som molts
més la resta de grups.

Aquests professionals estan fent iniciatives interessants
premiades a congressos que obtenen finançament a
convocatòries competitives nacionals i internacionals i que
hem de pensar que repercuteixen en una millor atenció a la
ciutadania. 

Qui cuida ha de ser cuidat, i aquests pressuposts contenen
actuacions sobre les cuidadores informals i també sobre les

agressions als professionals que treballen a l’àmbit sanitari,
una xacra que cal eradicar d’una vegada per totes.

L’empoderament de la població envers de la salut també
està present en aquests pressuposts, en el programa de
pacients experts i en educació afectivosexual, cosa que fa la
consulta jove dels centres de salut o en els CAID. Hem de
destacar especialment la introducció de la PrEP finalment. Cal
incloure també la interrupció voluntària de l’embaràs, no
respondré a les provocacions d’un grup anterior, ja hem
debatut a bastament al llarg d’aquests dies i no cal donar més
protagonisme.

Queden assignatures pendents, evidentment, aquest és el
primer pressupost de la legislatura i tenim feina a fer.
Evidentment les llistes d’espera s’han anomenat, clar que
s’haurien de reduir a consultes, a proves diagnòstiques, però
hem de reconèixer que a la legislatura del PP estàvem molt
pitjor que ara. Evidentment queda feina a fer, en sanitat mai no
hem d’estar satisfets i sempre s’ha de fer feina.

El cobriment de dèficit de professionals en algunes
especialitats. Es pujaran a un 40%  les places de resident, i és
aquesta la línia. I una qüestió prioritària per a Unides Podem
és la gestió pública cent per cent dels nous equipaments i la
reversió cap a la gestió pública d’aquells serveis que estan
externalitzats. Ja els ho vaig dir en compareixença a Comissió
de Salut, defensam que el transport aeri urgent interilles, com
a servei essencial que és, en poder s’internalitzi i deixem de
tenir els problemes que s’han tengut els darrers anys.

Miri, som en el bon camí, donam suport a aquest
pressupost, som conscients de les necessitats, però realment
Podem pensam que hem de donar aquest vot de confiança
perquè s’està fent una bona feina. Com a les sèries televisives,
l’aposta ferma per la salut a Balears i també per la sanitat
pública accessible, universal i de qualitat, continuarà, però
anam pel bon camí. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Crec que era ahir que el
Sr. Font, d’El Pi, parlava de novel·les, de narrativa i deia
sempre que a la narrativa hi ha d’haver un element de ficció,
no?, de faula, d’imaginació, de creativitat. Dic, idò, estaria bé,
a més ara que ja duim un parell d’hores, que facem un exercici
d’aquests, diríem, de creativitat, i imaginem que és a l’inrevés
avui, és a dir que avui per aquelles coses fossin vostès que
governassin i no el bloc progressista o el bloc d’esquerres.
Per tant, si fos així un es pot demanar, bé, quines diferències
importants hi hauria a l’hora, diguem, d’aquest debat, a l’hora
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de debatre, especialment quant a eixos? Perquè segurament el
pressupost d’ingressos seria més o manco el mateix, tot i
aquesta tracalada de coses que hem anat dient i tal, més o
manco, pam endavant, pam enrere, seria exactament el mateix,
però crec que un canvi en tota la definició del capítol de
despeses.

Per tant, dins d’aquest exercici d’imaginació dir, bé, quines
coses debatríem? Segurament debatríem per exemple la
sanitat universal, que s’ha qüestionat una altra vegada avui aquí
i que a la passada legislatura vàrem tornar a la sanitat universal
entesa com un dret, és a dir, com un dret que tenen les
persones, venguin d’on venguin, tenguin papers o no en
tenguin, no?

Crec que abans el Sr. Rodríguez es referia a
l’administració i que l’administració és com un pare que a
vegades aquest pare ha de dir que no, però no ha especificat a
què hem de dir que no, a què hem de dir que no i a qui hem de
dir que no. Crec que això és important tenir-ho clar. 

Especialment crec que és important tenir-ho clar en un dia
com avui. Abans el Sr. Gómez Gordiola deia que recordar que
avui és el Dia Universal de la Migració. I també és un bon dia
per recordar que les primeres pasteres, pateras, que estan
documentades tenien nom, una era La Niña, l’altra La Pinta i
l’altra La Santa María. No, ho dic perquè el món no ha
començat avui matí ni ahir, fa molts d’anys que roda i esperem
que rodi molts d’anys encara més. 

Per tant, crec que aquest seria un dels temes de debat que
gràcies a Déu no hem de debatre perquè crec que ja està més
que saturat, més que superat i que la sanitat universal és una
realitat i ho ha de seguir sent per molts d’anys, entre d’altres
coses perquè quan no existeix és quan es genera un problema
de salut pública i que, a més, està més que demostrat que
resulta més car per a la mateixa sanitat pública, perquè a una
persona que se li pot fer una prevenció, un tractament
preventiu, evidentment després no se li ha de fer un tractament
pal·liatiu que sí és molt més car que un de preventiu.

D’altres qüestions que segurament també debatríem si
haguessin estat vostès que haguessin fet la proposta de
pressuposts, del copagament sanitari, del copagament sanitari,
i de les dificultats que evidentment això suposa sobre
determinats col·lectius, i molt especialment diríem dels
pensionistes. 

I de llengua, per suposat! L’altre dia algú deia, és que la
llengua no cura, dic ,bé, depèn, depèn, perquè aquí pareix que
tothom té drets menys els d’aquí, no?, és a dir, sembla mentida
que una comunitat que té dues llengües oficials, que en té una
de pròpia, li diguin mallorquí, menorquí, eivissenc, solleric,
petrer o li diguin com li vulguin dir, m’és ben igual, però
aquesta gent no té dret a anar a veure el metge i que el metge
com a mínim els entengui? És això que volen dir? Perquè clar,
sempre posen l’excusa, és que volem bons professionals, però
clar, volen bons professionals que parlin castellà, perquè el
castellà sí que és un requisit, eh?

Per tant, vostès, dins aquest exercici de creativitat, dir que
parlin castellà per tal que siguin bon professionals vol dir que
venguin de la península ibèrica o que venguin d’Amèrica
Central o d’Amèrica del Sud o de Mèxic fins a la Patagònia,
més o manco. Però vostès imaginin que cada vegada que ve un
metge que és d’Argentina, de Bolívia, de Xile el trist favor que
els estan fent a aquests països, perquè en aquests països els ha
costat molts de doblers formar aquests metges. Per tant, si
l’excusa és aquesta de bons professionals, bé, idò, llevem tots
els requisits, vostès hi estarien d’acord a llevar el requisit de
castellà i que venguin metges de França, d’Alemanya, de
Rússia, d’Itàlia, del Japó, de la Xina, hi estarien d’acord?
Perquè jo sé cert que els crits se sentirien del Parc de la Mar
si discutíssim aquesta qüestió, que els entraria aquest atac
d’espanyolisme ranci i dirien, no, no, en castellano siempre.
N’estic convençudíssim. 

Però bé, en tot cas és un tema que no n’hem de parlar, que
vostès en volen fer una qüestió conflictiva com sempre, quan
la llengua serveix per entendre’s, no serveix per barallar-se,
serveix per entendre’s, a veure si els entra dins el cap d’una
vegada. 

Fins ara totes les proves selectives que s’han fet ni una, ni
una ha quedat deserta perquè ningú no compleixi els requisits,
i vosaltres venga un pic  i  un altre pic i un altre pic. Bé, és
igual, en tot cas les coses estan com estan i segurament ara ja
ningú no discutirà que era ben necessari que la nostra
comunitat formàs a joves d’aquí en medicina, no?, que també
va ser una qüestió que es va discutir molt. Per tant, escolta, si
ens faltaven metges el que pertoca és que els formem dels
nostres joves. En aquest sentit crec que és important posar en
valor aquest esforç que es va fer.

Més diferències que segurament hi hauria, els centres de
salut oberts 24 hores. És important perquè, clar, si  era
l’horabaixa que et pegava qualque cosa no podies anar al centre
de salut perquè estava tancat i hi havies d’anar on? O a Son
Espases o a Son Llàtzer o allà on et toqués més prop. 

Era pura ficció perquè són qüestions que estan superades.
Mirin, abans jo feia referència que hi va haver un debat que era
si havíem de tancar l’Hospital General o havíem de tancar
l’Hospital Joan March, conegut com Caubet, idò no, mirin,
avui la diferència substancial entre uns pressuposts o uns
altres és que avui no discutim si s’han de tancar hospitals,
sobretot debatem quins hospitals s’han de fer nous. 

Aquests són uns pressuposts que tenen partides importants,
34 milions d’euros, entre d’altres, per a la recuperació dels
antics hospitals de Son Dureta, de Verge del Toro, de Can
Misses i, sobretot, amb l’inici de nous hospitals a Felanitx i
també amb l’ampliació de l’hospital de Manacor. I per què?
Perquè tot això té un objectiu, que és davallar les llistes
d’espera, si els hospitals de referència estan saturats de
malalts que són més d’un perfil sociosanitari, és a dir, de
llarga durada, evidentment això provoca que hi hagi un retard.
Si cream recursos específics per a aquests malalts, per a
aquests sociosanitaris, evidentment això pot contribuir a
agilitar aquesta llista d’espera, més tota una sèrie d’iniciatives
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que contenen aquests pressuposts, evidentment, entre d’altres,
també la contractació  de personal i sobretot de personal
especialitzat que evidentment també contribuirà a aquest i
també a molts altres objectius.

Per tant, evidentment donarem suport a aquests
pressuposts. Votarem en contra de totes les esmenes a la
totalitat i també de les esmenes que han presentat els diferents
grups perquè entenem que ja són presents dins els pressuposts
i dins la proposta que s’ha fet des de la Conselleria de Salut.
I agrair molt especialment a la consellera l’esforç que ha fet,
i a la consellera de Salut justament avui li faltava salut, perquè
ha estat un esforç important i li volem agrair, el mateix també
a tot el seu equip.

I no vull perdre l’ocasió per agrair la feina, sobretot, dels
centenars de professionals que fan feina a la nostra sanitat
pública i  la fan amb una delicadesa moltes vegades
impressionant i amb una dedicació que va moltes vegades molt
més enllà del professional.

Gràcies a totes i a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Sr. Rodríguez, universal vol dir
universal, per a tots, no és gent que passi per les nostres Illes...

(Alguns aplaudiments)

..., és gent que viu aquí, amb nosaltres, són els nostres vesins.
I vostè diu que no són males persones, que no són dolents; si
mirar una persona als ulls i negar-li el dret a la salut no és ser
mala persona, almenys és tenir uns valors prou qüestionables.

(Alguns aplaudiments)

Diuen que el Govern no sap dir que no, que diu que sí; jo
esper que el Govern a vostè li sàpiga dir que no, perquè les
coses que proposa són tan fortes que crec que en aquesta
ocasió sí sabrà dir que no.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Marí, vostè deia, parla molt de la fidelització, de les
coses que s’han de fer per fidelitzar el persona; sap com es
fidelitzen els interins? Convocant oposicions, que és una cosa
que vostès no saben fer quan governen, i nosaltres sí que en
sabem fer, així és com es fidelitza el personal.

(Alguns aplaudiments)

Quan nosaltres governam la diferència és que surten
estudis com el de l’Organització Mèdica Col·legial que diuen
que som la comunitat més atractiva per fer feina, ho ha sentit?,
la comunitat més atractiva per fer feina...

(Remor de veus)

..., a molta distància del País Basc; som la comunitat autònoma
que més metges importa i la que més en reté una vegada que
han fet el MIR, això són fets i no paraules.

(Alguns aplaudiments)

Durant el temps que portam de debat sobre aquesta secció
he escoltat atentament tots els discursos dels companys
diputats, però especialment els de VOX i del Partit Popular,
perquè, sincerament, jo pensava que donarien alguna
explicació versemblant sobre aquestes esmenes a la totalitat
que han presentat, alguna justificació que ens faci entendre els
seus motius i no haver de pressuposar-los, pensava que potser
havia d’ajustar la meva intervenció perquè em farien canviar
d’opinió, però, així com a la comissió, no han fet res per
justificar per què presenten aquestes esmenes de nou.

(Remor de veus)

El pressupost de la Conselleria de Salut i Consum per a
l’any 2020 supera ja els 1.700 milions d’euros i manté una
lleugera, malgrat la incertesa econòmica que genera la
pròrroga dels pressuposts generals de l’Estat del 2018, una
pujada constant des del 2015 que arriba ja als 411 milions
d’euros, un 31,2% ha pujat el pressupost de sanitat des que
vostès, senyors del PP, varen deixar de governar.

La inversió sanitària per habitant ha crescut un 16%; el
nombre de llits per cada 1.000 habitants un 60; i els metges
especialistes un 20%. L’actual govern ha reduït el temps
d’espera quirúrgica i de consulta amb especialista en 40 dies.
Cap paraula pot representar més la nostra ideologia que
aquests números.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Números que amb el pressupost d’aquest any segueixen
garantint l’assistència sanitària sostenible, equitativa i
universal, que consoliden les accions i estratègies que es va
marcar el Govern des del 2015: la recuperació dels drets dels
pacients i dels professionals; la modernització de l’atenció
primària; la promoció de la salut; la desestigmatització de la
salut mental; l’atenció a la cronicitat; i la formació i
investigació a través de l’IDISBA, que, per cert, captarà 1,5
milions pel fet d’estar acreditat, això és bona gestió.

Que aquestes i no altres siguin les línies estratègiques, les
prioritats de la conselleria, respon també al compromís que es
va adoptar amb la ciutadania quan aquesta va donar el suport a
un programa electoral que tornava posar la millora de la
qualitat de vida dels nostres ciutadans, de les persones, en el
centre de les nostres polítiques. Un programa que, juntament
amb els acords de Bellver, començam a complir de forma
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decidida; el Govern acompleix la paraula donada una vegada
més i ho fa en posar la sanitat pública al lloc que es mereix.

I davant això, per una part, tenim un Partit Popular que,
després de presentar esmena a la totalitat, només fa esmenes
d’afectació, això com s’entén?

(Remor de veus)

Potser és que en realitat, que és el que jo pens, els agrada
prou aquest pressupost i no ho volen reconèixer.

(Remor de veus)

Senyors diputats  del Partit Popular, em fan pensar que
primer presenten les esmenes a la totalitat i després ja es
llegeixen el pressupost, però, bé, com que han de presentar
l’esmena, perquè la fan cada any, o potser té raó el Sr. Gómez
i, com ell pensa, presenten aquestes esmenes per tenir cinc
minuts extra per parlar amb la consellera. Perquè això és cert,
vostès presenten moltes esmenes, 50 ha dit, i 5 més a la
totalitat, presenten, per exemple, una al Banc de Sang i una
altra a l’IDISBA, de forma automàtica, és superobvi que no se
les creuen, però després no fan proposta de canvi en aquestes
partides concretes, ni tan sols d’afectació, una esmena a la
totalitat de l’IDISBA, però no fan cap altra proposta de canvi.

Més enllà, el pressupost més important de la comunitat
autònoma, el pressupost de sanitat, vostès no canvien ni un
euro de lloc, 1.700 milions d’euros i no hi ha cap partida que
abaixarien o pujarien, però tornen fer, com cada any, esmena
a la totalitat, no els sembla una mica incongruent?

El cas de les esmenes a la totalitat de VOX em fan més
por, he de dir això, perquè si tinc clar el que he dit ara del PP,
que jo pensa que és que els agrada el pressupost i per això no
el toquen, VOX presenta 5 esmenes a la totalitat i després
només afecta 3 partides; i jo estic segura que hi ha moltes més
coses que els agradaria canviar d’aquest pressupost, Sr.
Rodríguez, moltes més, però són tan greus que ni tan sols
s’atreveixen a posar negre sobre blanc i prefereixen amagar-se
rera la totalitat; només treuen la poteta a les seves tres
esmenes, però ja deixen veure clar quina és la seva idea de
salut i drets.

Sr. Rodríguez, ¿quieren ayudar a las madres?
Comiencen respetando a las mujeres.

(Alguns aplaudiments)

I tornant a les esmenes parcials, Sra. Marí, han presentat
moltes esmenes, he de reconèixer que, en principi, em va
semblar que feien una feinada, però és que després vaig llegir
el Diari de Sessions de l’any passat i, quina sorpresa, són les
mateixes esmenes que l’any passat, ja no els van aprovar i
tornen presentar les mateixes.

(Remor de veus i petita cridòria)

Com que copien i aferren, demanen coses que ja s’han fet,
que ja existeixen; demanen, per exemple, nous vehicles per a
metges rurals, quan fa poc es varen renovar, de fet a l’any
2018 ja s’havien renovat el 40% dels vehicles...

(Remor de veus)

..., però vostès ho tornen demanar.

Bé, com que és una de les seves esmenes tradicionals,
demanen també la creació de la figura del coordinador de salut
mental que es va crear el 2002, això de veritat que és una de
les coses que més m’ha sorprès, perquè fa un parell de
setmanes, la seva companya, la Sra. Durán, parlava a la
comissió de com de bé ho feia aquest coordinador de salut
mental, i  ara demanen que es creï la seva figura. Jo no ho
entenc.

(Remor de veus)

Demanen, any rere any, una nova residència per a
desplaçats, quan l’any passat, en aquest mateix plenari, i ja fa
algunes setmanes a la comissió, va quedar clar, amb dades, no
amb intuïcions, amb dades, que no és necessària cap nova
infraestructura perquè les necessitats dels pacients i les seves
famílies ja estan cobertes, tant amb l’oferta de pisos i
habitacions actuals.

La legislatura passada es va construir la residència a Son
Espases, es va millorar el conveni amb la residència de Can
Granada i es van establir convenis amb dues associacions
sense ànim de lucre, perquè les persones que prefereixen
quedar a pisos ho puguin fer. No hi ha demanda d’una nova
infraestructura, però no deixin que la realitat malbarati una
bona esmena o, en aquest cas, l’esmena repetida de cada any.

Diuen que presenten esmenes constructives, però què hi ha
de constructiu en presentar un grapat d’esmenes d’afectació
repetides o de coses que ja es fan, quan ja han presentat 5
esmenes a la totalitat? La veritat és que a mi m’agradaria que
haguessin explicat avui quin és el seu model, si tenen un
model diferent, ja que amb les esmenes no han fet l’esforç.

Quant a les esmenes de la resta de grups, de Ciutadans,
com ja saben, en el debat de la comissió vàrem transaccionar
dues de les seves propostes: una sobre el programa per
sensibilitzar, informar i prevenir davant les agressions al
personal sanitari, i una altra per a la prevenció del joc a la
població infantil i juvenil; tots dos són programes que el
Govern ja desenvolupa en l’actualitat i per això les vàrem
transaccionar.

Amb el que no puc estar d’acord, i vostè ja ho sap perquè
ho hem parlat diverses vegades, i perquè ja vam tenir el debat
en la comissió, és sobre la vacunació de la tretravalent contra
la meningitis ACWY. Sr. Gómez, entenc que el meu criteri,
que és polític, no sigui vàlid en aquest assumpte, ho entenc,
però és que a la comissió ja els vam presentar els informes
científics i tècnics de la Comissió de Vacunació de la Societat
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Espanyola de Salut Pública, per favor, en aquests temes que
són tan sensibles hem de ser rigorosos.

No entraré tampoc a enumerar ara la gran quantitat
d’esmenes que es presenten perquè la informació sigui en
castellà i català, de veritat que hi ha debats que la nostra
ciutadania va superar ja fa molts anys, tota la informació que
ha d’estar en les dues llengües es troba en les dues llengües i
de vegades fins i tot en una tercera o quarta.

(Alguns aplaudiments)

Per acabar, m’agradaria destacar algunes de les esmenes
d’El Pi, com ja saben, com ja s’ha dit, es va acceptar a la
comissió les tres esmenes sobre la redacció dels projectes de
PAC a Manacor, Pollença i Artà, tots tres són projectes que ja
estaven inclosos en el Pla d’infraestructures de la conselleria
i que responen a les necessitats de les seves zones.

Sra. Pons, em sembla sincera la seva preocupació per la
investigació i jo la compartesc, tots els balears estan molt
orgullosos de la feina que es fa a l’IDISBA i de la seva
acreditació, dels reconeixements que té gràcies a això, però
és que aquest govern ja ha duplicat el seu pressupost, el
pressupost de l’IDISBA, i vostès demanen ara 3 milions més
i saben que els sous són finits i s’han de prioritzar. Crec que
l’aposta del Govern i la conselleria en aquest cas és clara.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Començam el torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquest torn ens centrarem en la defensa de les esmenes
parcials del Grup Popular, però abans, Sra. Fernández, he
revisat la llista d’espera quirúrgica de l’Hospital Can Misses,
actualitzada a dia d’ahir, vostè, que ve d’Eivissa, 105 dies de
llista d’espera per operar-se a l’Hospital Can Misses.

(Remor de veus)

Unes esmenes parcials, com ja he dit abans, que
coincideixen amb altres grups polítics, esmenes realistes,
constructives i que reflecteixen les demandes i necessitats
dels ciutadans als diferents indrets de totes les Illes Balears.
Per una banda, presentam una sèrie d’esmenes que arrossegam
des de fa anys, com vostè ha dit, Sra. Fernández, que,
incomprensiblement, es rebutgen any rera any i encara són
necessàries, com, per exemple, el suport a consells  i
ajuntaments en el tema sociosanitari, salut mental i conductes
addictives.

És evident que hem de millorar la coordinació entre
l’atenció primerenca i el desenvolupament infantil; la dotació
d’un al·lergòleg a cada àrea de salut, proposta de resolució
aprovada per aquest parlament en el debat de política general
del 2017 i que encara no s’ha complert; augment del personal
sanitari a l’atenció primària, per evitar la pressió assistencial
que pateixen dia sí i dia també; és fonamental potenciar les
especialitats deficitàries, parlam d’un increment de les
especialitats on hi ha aquest problema, com pediatria,
neurologia, traumatologia, ginecologia i anestesistes, però
també hi ha demandes puntuals com la contractació d’un
pediatre en el centre de salut de Sant Lluís.

Consideram vital que donin suport a les esmenes
encaminades a la contractació de geriatres; reforçar la
cronicitat; augmentar la teleassistència domiciliària; millorar
el servei de seguretat per tal que els professionals no pateixen
agressions, com passa cada dia a la sanitat pública.

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

És necessari potenciar el TAC de l’hospital Mateu Orfila;
també actuacions a diferents centres sanitaris.

Una altra esmena de vital importància és la dels
complements de fidelització i plus d’insularitat, com he dit
abans, per poder iniciar l’equiparació del plus d’insularitat amb
Canàries i així ser més competitius a l’hora que venguin
determinats professionals.

Consideram una millora necessària dotar de canviadors
fitxes per a discapacitats als hospitals de Balears i agraïm que
hagi sortit endavant, transaccionada.

Molt necessari és dotar de més pressupost els diferents
programes de prevenció, especialment de càncer de mama i de
còlon. Per aconseguir una igualtat entre ciutadans de Balears
hem de lluitar per l’actualització de les compensacions que
paga l’ib-salut per desplaçaments, estades i manutenció dels
pacients i acompanyants que han de rebre assistència sanitària
fora de l’illa on resideixen. I el Partit Popular ha estat qui ha
liderat aquest tema amb una proposició no de llei que es va
aprovar a la Comissió de Salut, per unanimitat, i esperam que
avui siguin coherents i també donin suport a aquesta esmena.

Una altra esmena fonamental i que coincideix amb el Grup
Gent per Formentera, és la creació d’una base del 061 a
Formentera, que, com hem dit, li han acceptat a ella l’esmena.

Com veuen, el Partit Popular presenta esmenes en positiu
per a totes i cadascuna de les illes de Balears.

Quant a les esmenes per la resta de grups, n’hi ha moltes
que coincideixen amb les que presenta aquest grup, per això
anunciam que votarem a favor de totes i ens abstindrem a la
número 9669, de Proposta per les Illes.
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Bon Nadal i bones festes a tots. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, por ejemplo, votaremos
a favor de las enmiendas que presenta El Pi, pero, bueno, si
quieren importar talento tendrán que revisar a lo mejor sus
posturas en materia de política lingüística, digo, aún así y todo
votaremos a favor de todas ellas.

También votaremos a favor de las enmiendas del Partido
Popular y de Ciudadanos.

La señora diputada de Podemos me lo ha puesto difícil,
porque es que coincidimos hasta en la persona que ha citado
hoy, Margarita Salas, una gran desconocida para el público, en
general, una mujer que demuestra la idea que en VOX tenemos
del feminismo, o sea, estamos completamente de acuerdo en
que haya resaltado usted ese personaje, una mujer muy alejada
de posturas del feminismo radical, muy alejada de posturas del
feminismo radical que trabajó incansablemente, hasta
prácticamente su muerte, en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y que posiblemente se hubiera
merecido un premio Nobel, o sea, el personaje que ha citado
hoy ahí no vamos a poder discutir nada.

Sr. Ensenyat, cuando ayer acabamos, a eso de las once de
la noche, el debate, fui a casa y pegué un bocado, para
desconectar, para desconectar me puse un documental en la
tele y hablaba de unas obras que hacían..., en Netflix, se lo
recomiendo, es muy interesante, hacían...

(Remor de veus)

... hablaba de unas obras que hacían en la Casa Blanca que si
hacían un búnker antinuclear y tal, me llamó la atención
porque había un letrero de estos así de grandes de... de los
anuncios de obra de “Póngase usted el casco”, “Póngase las
gafas”, etc., en inglés y en castellano.

Dije: “si esto lo ven en Mallorca els agafa qualque cosa”
porque dice: ¿y usted de dónde va a importar los médicos?,
¿sólo si hablan castellano?, incluso en ese caso -incluso en
ese caso- mire si tenim per triar, países donde más
estudiantes hay de lengua española: los Estados Unidos,
Brasil, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, no tenemos ni
que quitarle médicos al Perú. En todos estos países, en Brasil
de hecho es lengua obligatoria en la educación, en todos estos
países se estudia la lengua española. Es que prácticamente se
estudia en todas partes menos en ciertas partes del territorio
nacional, en España.

(Remor de veus)

Así que no se preocupe, Sr. Ensenyat, no vamos a tener que
ir a robar médicos a países en vías de desarrollo. 

De todas maneras también convendría que echase usted un
vistazo a la procedencia de todos los alumnos de la Facultad
de Medicina de las Islas Baleares que no todos son de esta
comunidad.

Con respecto a..., han dicho que ustedes, el Partido
Socialista, saben convocar oposiciones, ¡y tanto que saben!,
saben convocarlas, saben poner las preguntas en cualquier
sitio, saben dejarlas... vamos, son ustedes unos cracks
convocando oposiciones. Vamos..., no sé, yo hubiera sacado
otro tema, pero bueno, da lo mismo.

Y ciertamente, ciertamente... y voy a ser breve porque ya
es muy tarde..

(Remor de veus)

... la Conselleria de Sanidad consume casi -ha dicho usted- un
40% del presupuesto del total de la comunidad autónoma. Si
siguen ustedes con sus políticas buenistas y completamente
irreales y no cogen ustedes la responsabilidad y dejan para el
que venga detrás, como hace siempre, arreglar los follones
que crean ustedes hoy, pues dentro de unos años ni el 40, ni el
50 ni el 60% del presupuesto bastará para sostener sus
políticas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. La meva primera referència és a una
cosa que ha esmentat el Sr. Ensenyat envers... no és el tema de
la llengua ni de Perú, Ensenyat, és quan ha dit que no donaria
suport a les mesures de les esmenes que presentam, perquè ja
ho contempla la conselleria, sí, perdoni, la conselleria, el
pressupost i les actuacions de la conselleria. 

Substancialment, sí, però ostras!, imagín que la consellera
ha estat negociant fa un moment una transacció, almanco
donar la seva opinió sobre una transacció a MÉS per Menorca
sobre una mesura. Sembla que no li ha donat suport, però si
presenten aquesta mesura tal com ha explicat la diputada és
perquè això no ho està fent el Govern. 

No ho està fent el Govern, tres ambulàncies pediàtriques
que es demanen aquí. No ho ha fet el Govern, no ho ha fet o no
veim que ho contempli en la informació que tenim tant als
programes com a les memòries que acompanyen les esmenes
del pressupost, el tema de la vacuna de la meningitis i ara en
parlarem..., i per tant, no són totes les mesures que hi ha i quan
l’oposició abans hem donat suport, tota l’oposició, tots e ls
grups de l’oposició, fins i  to t MÉS per Menorca que dóna
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suport al Govern, a gran part de la seva política i de les seves
propostes duites aquí..., se’ns ha rebutjat un 3227 és perquè
consideram, la resta de l’oposició i d’aquest debat, que hi ha
mesures que s’haurien d’incorporar o que consideram que
s’havien d’incorporar, però evidentment la majoria que dóna
suport al Govern considera que no, però són mesures que no
es contemplen, Sr. Ensenyat, per això les dúiem aquí.

Nosaltres insistim en allò del zeladors, insistim en allò de
les vacunes per a la meningitis. Miri, hi ha marge? És clar que
hi ha marge, vostès han fet modificacions d’acords, han
acceptat una esmena, li ho deia la consellera d’Hisenda ahir
mateix..., que nosaltres hem rebutjat moltes propostes o no
hem donat suport a moltes propostes damunt esmenes i
actuacions que surten del finançament de la secció 34, però és
que dóna 1 milió d’euros el Govern a la..., la lleva de la secció
34 per donar-ho a mesures, que consideram dins la negociació
que són adients i que són... que dóna suport, perfecte, però no
hi estem d’acord i nosaltres reforçam algunes iniciatives aquí,
algunes esmenes que demanam que aprovin.

També agrairia, ja per salut, un poc per salut ja... no ho sé,
o d’estadística o de debat parlamentari o d’oratòria, jo al Partit
Popular i al Partit Socialista els diria, fins i tot als que li
donen suport, que deixin ja la referència a la legislatura de fa
dues o tres... i passem a la legislatura anterior o que almanco
ens ajustem a..., evidentment que hi ha coses que no funcionen
i moltes, però que fan la referència anterior... És que jo crec
que és l’adequat, el legat que es dur aquí es d’una gestió
anterior. 

Vostès mateixos estan dient que es continua amb unes
coses començades a l’anterior legislatura, (...), però per tot,
per allò que s’aconsegueix i per allò on encara hi ha
mancances, és que cada vegada obrir la boca aquí per dir “tal”,
ens surt el que fa passar fins i tot... tal vegada l’oposició diu
fins i tot ens anam a Antich, ens anam a Bauzá, ens anam a
Matas, ens anam a... ostras!, jo crec que és una falta
d’intel·ligència ja als que ens escolten, no? Les referències a
què, les referències a la legislatura anterior i al pressupost
anterior i... Una altra cosa és com facem el debat sobre aquest
tema, si volen fer demagògia, idò algú voldrà fer demagògia. 

Nosaltres tenim una referència, la memòria presentada el
2019 i sobre això passam al pressupost del 2020. Per tant, una
legislatura que va començar o que va acabar al mes de maig i
que ha començat al mes de juliol. I aquesta és la nostra
referència.

Quant al rigor científic a la meningitis, bé, és contrastat.
Nosaltres entenem que hi ha gran nombre de pediatres..., no
qüestionam el comitè científic ni qüestionam el comitè que
assessora la interterritorial de Salut en l’àmbit ministerial, no
ho qüestionam. 

El que estam dient és que cada vegada més hi ha famílies
que van a la farmàcia a adquirir un medicament d’alt cost, que
no està a la cartera de prestacions, la cartera de vacunes i que
recomanen de cada vegada més els pediatres i duim una
proposta.

Vostès han incorporat enguany, i  l i  hem donat la nostra
valoració positiva, han incorporat la vacunació de la meningitis
de record a la població (...) i li dic en 1.600.000 euros i ens ha
paregut bé, li ho hem traslladat a una comissió de Salut i crec
que a una compareixença de la titular de la conselleria als seus
objectius, però trobam que..., escolti, hi ha un risc elevat, amb
dades, per a una població considerada diana, des del zero anys
i duim aquesta proposta.

Home, jo no som facultatiu ni som un especialista en
l’àmbit sanitari, però també agafam bases de dades que
demostren i que diuen que realment hi ha risc, hi ha..., som una
població, som una comunitat autònoma que té molt de trànsit
de moltes persones de diferents parts del món. Per tant, som
una població diana, és a dir, la nostra comunitat és diana en una
població infantil i de risc i altres col·lectius i ho demanam,
com també hem demanat que es vacuni i se sigui exigent amb
els professionals de la salut perquè compleixin...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, tiene usted que ir terminando, por favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, gràcies..., perquè es compleixi la vacunació als
professionals de la salut.

I insistesc, crec que encara hi som a temps fins a l’hora de
la votació perquè facin estimació amb transacció d’algunes
esmenes.

M’agradaria que fos, ja que veig que no faran la de
meningitis, almanco tenguin en consideració allò dels
treballadors i treballadores, zeladors, del Servei Públic  de
Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Es el turno del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears. Tiene la
palabra la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Nosaltres res més a afegir,
esperar que el Govern i els partits que conformen el Govern
ens donin suport o ens transaccionin alguna de les esmenes
que hem presentat l’horabaixa d’avui, que ja vàrem presentar
en comissió i simplement dir al Sr. Rodríguez, que justament
no hi és, que quan anomena el Sr. Font diu que és el Cicerón
d’aquest parlament i jo sé que ell és un historiador, que li
encanta la història, que li agraden els clàssics, he de recordar
que la paraula cícero ve dels noms que posaven els romans
antics a les persones i també als seus filòsofs i polítics, que
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Ciceró per tant ho era, i que té a veure amb els vegetals, és a
dir, Cicerón significa garbanzo i vol dir que significa cigró,
i jo he de dir que ell a mi -em sap molt de greu- em recorda
Fabio; Fabio era una persona que era d’una família de tres...

(Remor de veus)

... de tres germans que varen arribar a tenir set consolats , i
eren molt reconeguts i molt coneguts. Fabio en castellano
significa haba, i en la nostra llengua significa fava, i no és que
jo l’insulti, és que com ell diu molt bé to t són faves
comptades quan també torna nomenar el Ciceró de la política
que és Jaume Font. I què passa aquí amb aquesta cosa?, que
efectivament VOX són faves comptades, sempre estan parlant
del mateix. No és que jo el vulgui insultar.

(Alguns aplaudiments)

I que no es preocupi, que quan nosaltres parlam d’importar
talent no parlam en absolut de cap problema, no tenim cap
problema amb la normalització lingüística ni amb la política
lingüística. Il n’y a pas de problème, I don’t have a problem,
no tengo problema; en tenc però no són d’aquests tipus.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Parlaré des d’aquí. Bé, no
crec que aconseguim trobar una solució de moment en aquests
pressuposts a aquest problema, i haurem de seguir insistint i
haurem de seguir treballant des del Govern, des del consell
insular, des dels diferents àmbits, però és evident que
necessitam trobar... posar fil a l’agulla per trobar una solució
adequada.

Gràcies. I bon Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Passam al torn de contrarèplica,
i té la paraula per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos
la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sr. Rodríguez, progresaba usted adecuadamente -¿no está
en la sala, ahora? Bueno, si no se lo cuentan luego- hasta que
dijo Margarita Salas; a partir de ahí, en caída libre, en caída
libre.

(Rialles de la intervinent i petit aldarull)

Esta gran científica tuvo que enfrentarse a un mundo de
hombres con grandes dificultades y en la mayor soledad. Fue
una pionera que abrió camino para muchas de nosotras.
Actualmente en las universidades españolas solamente el 21%
de las cátedras están ocupadas por mujeres, fíjense si hay
margen de mejora, ¿eh?, fíjense si hay margen de mejora.

Faves comptades, deia la Sra. Ribas, i sí, ara que ve
Nadal, perdó, Pons, Pons Ribas. Sí, és que ja a aquestes
hores... Faves comptades, i ara que ve Nadal VOX ens ha
posat un menú de plat únic a la taula, ahir, avui i sembla
ser que també demà. I com que som a la Comissió de Salut,
vull comentar només de passada..., hem parlat de promoció
de la salut, el sedentarisme és un factor de risc
cardiovascular. Jo convidaria els seus companys de grup
que també venguin aquí a defensar les seves idees, a
compartir amb nosaltres, a debatre, que no mossegam, i
així ens podem enriquir tots i potser els feim canviar
qualque postura.

Ja per acabar, vull desitjar a tothom unes bones festes,
i  amb l’esperança que es faci -o amb el desig- consum
responsable en el petit comerç, i si pot ser de productes
quilòmetre zero i de proximitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, vicepresidenta. Res, molt breument i des de l’escó, i no
ho faré perquè falti  gent i haguem de votar, d’enrotllar-me
com ha passat abans. I tampoc no vull que sembli una frivolitat,
però també és vera que en determinades qüestions tanmateix
no ens entendrem, i podríem debatre fins demà al matí a les 8,
i crec que n’hi ha una sèrie; en temes de llengua segur que no,
i en altres, i sobretot quan parlam del model que nosaltres
volem i de la sanitat com un dret universal. Crec que són
qüestions que tanmateix no ens entendrem.

I com deia en Ramon Llull, ja que no ens entenem per
llenguatge almanco entenem-nos, deia, per l’amor, i jo trob
que per l’amor tampoc no importa...

(Rialles)

... no hem de fer llarg, no és ver? Per tant canviem amor per
humor, i abans la portaveu del Grup Unidas Podemos deia, ella
com a personal sanitari, és vera que és un luxe poder tenir gent
a un debat que coneix la realitat des d’una perspectiva molt
immediata, la mateixa consellera; això és un luxe. I abans el
Sr. Rodríguez deia del cicle de l’aigua, i veig que surt bastant,
per tant aprofitam que tenim bo i tenim personal sanitari, i per
ventura abans de partir li hem de fer una revisió de la pròstata.
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(Rialles de l’in tervinent i se sent una veu de fons
inintel·ligible)

Ha estat vostè que s’ha ofert. En tot cas perdonin-me, no
era una frivolitat, senzillament com que demà no intervendré,
maldament demà ens veurem i passat demà segurament també,
salut i molts d’anys, i bon Nadal a totes i a tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, presidenta. Bé, hi ha tantes coses de què parlar en
salut, perquè és un tema que marca tant la ideologia dels
partits... Sr. Gómez, que sap que li tinc molt de respecte i
arribam a molts d’acords a les comissions, jo no parlava de la
legislatura del PP, parlava, presumia dels èxits  de la
conselleria, de la consellera, durant aquesta legislatura
passada, que encara poden anar a més perquè ja varen marcar
el camí.

I quant a les vacunes, vostè insisteix una i altra vegada que
és que els pediatres recomanen aquesta vacuna, i aquest és
l’error; és que els pediatres no són els especialistes que han
de dir quines vacunes s’han de posar i quines no; no, no ho són,
són els immunòlegs, els bioquímics, són altres professionals,
i dins aquesta societat que ha fet l’informe que diu que no s’ha
de posar aquesta vacuna en aquesta edat hi ha professionals de
molts de sectors, no només pediatres, a més a més que és una
societat pública, no una societat privada.

VOX no fa esmenes parcials perquè el Sr. Rodríguez o ja
no té temps, potser, perquè amb totes les que ha fet..., o
perquè volen amagar el que farien en salut si ells governassin.
Però ahir van obrir el debat dient que ells eren molt
previsibles; avui ho han tornat dir, que ja sabíem el que dirien
o què volien. Està clar, ja sabem el que volen: retirar drets, el
de les dones a decidir sobre el seu cos, potser posant l’excusa
aquesta que repeteix una altra vegada de l’hivern demogràfic,
del qual també parlava ahir i ha parlat avui; retornar al
centralisme que no entén les necessitats dels nostres habitants
de les nostres illes; o deixar una part important dels nostres
habitants sense el dret a la sanitat. 

VOX representa el patriarcat més descarat, que ens vol dir
el que hem de fer amb el nostre cos. De veritat pensen que el
major problema de la sanitat és que les dones puguem decidir
lliurement disposant de la informació adient? Pensem que
aquest és el major problema de la salut femenina? Vostè diu
que es farà servir o que es fa servir l’avortament com a mètode
anticonceptiu. Per favor!, tant de bo s’informàs una miqueta
més abans de parlar de la cruesa que té un avortament, del
difícil que és per a una dona...

(Alguns aplaudiments)

Fa mal sentir-lo dir això, que l’avortament es fa servir com
a mètode anticonceptiu. Una mica més de respecte, per favor.

El PP diu..., bé, ens diu que hem de fer moltes coses. És
ver, queden moltes coses per fer, perquè construir costa molt,
i fer-ho amb un projecte clar encara costa més, però destruir
costa molt poc, molt poquet, només una legislatura seva i ja es
destrueix tot el que costa tant construir.

És així, és així.

(Remor de veus)

Sobre totes les esmenes que han presentat sobre els
centres de salut, que n’han presentat quasi una per poble on
governen, nosaltres tenim un pla d’infraestructures, un pla
d’Atenció Primària, que és una aposta clara del Govern per
oferir una atenció primària més accessible, resolutiva i de
qualitat. Per això es considera un objectiu essencial garantir
centres de salut i unitats bàsiques de salut amb una ubicació
adequada, no a la babalà, amb espais suficients polivalents, on
els professionals puguin dur a terme la seva tasca de manera
confortable i amb infraestructures amb tecnologia adient per
donar una resposta eficaç als problemes de salut de la
població.

Vostès ara mateix, aquesta setmana, no ens poden donar
exemple de res, perquè cada dia surt als informatius que un
govern del PP a Galícia ha tancat un paritori a un hospital
comarcal, que podria ser el de Manacor i que les dones ara
s’han de desplaçar 100 quilòmetres, que és una hora de
trajecte, per poder parir. O sigui que nosaltres no acceptarem
que ens donin cap exemple de com s’ha de gestionar la sanitat
pública.

(Remor de veus)

Són 100 quilòmetres. I bé, poc més per afegir. Un
pressupost és bàsicament ideologia, perquè marca clarament
quins són els valors de qui els presenta. Nosaltres tenim clar
quina és la nostra i per això presentam aquests pressuposts, a
l’hora de votar vostès mostraran quina és la seva ideologia.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Hem acabat el debat número 9.

Començam el debat número 10, el darrer d’avui, de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb les seccions i entitats
afins.

Esmenes a la totalitat.
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Grup Parlamentari Popular, secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena 9846. E10, Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, 9847. E18,
Serveis de Millora Agrària i Pesquera, 9848.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 9414. E10,
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, 9427.
E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera, 9430.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al programa 714B,
foment del sector agropecuari, 10075, 10084. Al programa
718A, recursos marins i ordenació del sector pesquer, 10076.
E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears,
10114...

(Remor de veus)

Un poc de silenci senyors diputats per favor.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al programa 581A,
infraestructures de regadiu, 9570. Al programa 714B, foment
del sector agropecuari, 9568, 9569, 9566, 9567.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al programa
581A, infraestructures de regadiu, 9482.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al
programa 714B, foment del sector agropecuari, 9729.

Començam el debat amb la defensa conjunta de les
esmenes. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Pons.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Les esmenes que presenta el Partit Popular als pressuposts de
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació tenen
l’objectiu de corregir els incompliments i els  dèficits del
Govern de la Sra. Armengol en aquests sectors. A més de ser
totalment insuficients els pressuposts no preveuen les
poquíssimes mesures per a l’agricultura i pesca, que apareixen
incloses en aquests acords II de governabilitat, només 5 d’un
total de 200. 

Per exemple, Sra. Consellera, quines investigacions ha
previst fer e l 2020 amb la universitat, per impulsar nous
cultius, l’adaptació al canvi climàtic i prevenció de plagues? A
càrrec de quines partides es tendrà el Pla de modernització
tecnològica en el sector agrari i pesquer? De quina manera es
pensa limitar l’ús excessiu de fertilitzants i pesticides per

potenciar l’agricultura ecològica? Quina serà la defensa dels
parcs agraris  en zones urbanes, perquè disposin de terres i
quan crearà un banc de terres?, per cert, saben ja on el
posaran? De quina manera i quan adaptarà els horaris de les
oficines a les necessitats dels pagesos?

Sra. Consellera, vostè creu sincerament que amb aquestes
idees vostè salvarà el camp i el sector pesquer de Balears i
aconseguirà que siguin competitius? Tot açò és el que
preveuen els Acords de Bellver per a l’agricultura i pesca.
Però aquestes mesures casualment no apareixen en els
pressuposts de 2020, per tant, una pura incoherència,
consellera. Tot açò posa de manifest que no hi ha actuacions
per evitar el relleu generacional de pescadors professionals,
l’abandonament de llocs i el tancament de les explotacions
agrícoles i ramaderes. 

Per aquest motiu el Partit Popular va presentar una
proposició no de llei, per redactar un pla estratègic per al
sector ramader de Balears, amb l’objectiu d’aportar mesures
i ajudes per mantenir i recuperar la ramaderia a les nostres
illes, avui en perill d’extinció. Aquesta iniciativa va ser
aprovada per unanimitat a la Comissió d’Economia, fet que
vull agrair, amb l’acord que s’ha d’aplicar amb caràcter
plurianual per ser executat aquesta legislatura. Per tant,
mantenim l’esmena d’afectació 10075, per dotar amb 300.000
euros el Pla de ramaderia de Balears. I en conseqüència amb
el que vam aprovar tots els grups polítics, demanam que sigui
acceptada aquesta esmena.

L’esmena RGE núm. 10084 es refereix a l’escorxador de
Ciutadella. Demanam 500.000 euros per a obres de millora i
modernització, sobretot per poder-se adaptar a tota la
normativa europea. Vostè, consellera, és de Ciutadella, sap
que en aquestes instal·lacions s’hi sacrifica la major part del
bestiar de Menorca. Per tant, és d’una gran importància per a
tot el camp menorquí.

L’esmena 10076 destina el pressupost de la nova Direcció
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, a
incrementar les ajudes a les confraries de pescadors. Des del
Partit Popular consideram totalment innecessària aquesta nova
direcció general, totalment innecessària. En primer lloc
perquè les seves funcions es poden fer perfectament a través
del Servei de Qualitat Agroalimentària, que ja forma part de
l’organigrama de la Conselleria d’Agricultura i així evitam
duplicar tota l’estructura de l’administració. I també perquè
els consells insulars ja actuen, actuen amb campanyes, amb
fires a favor del producte local. 

Per tant, amb aquesta direcció general el que faran és
provocar una descoordinació en les competències dels
consells insulars. Miri, resulta incomprensible que una
direcció general tengui un cost d’alts càrrecs molt superior al
pressupost ordinari que té la mateixa direcció general, el que
fa encara més evident com d’innecessària és aquesta direcció
general per als ciutadans de Balears. Jo li dic amb tot el
respecte, Sra. Consellera, no pot ser la d’Agricultura una
agència de col·locació. Ho dic amb tot respecte però ho pens
així, ho pens així.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909846
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909847
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909848
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909414
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909427
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909430
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910075
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910084
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910076
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910114
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909570
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909568
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909569
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909566
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909567
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909482
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909729
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(Alguns aplaudiments)

Per tant mantenim una quarta esmena de substitució amb
RGE núm. 10114 per donar de baixa 60.000 euros del capítol
1, d’alta direcció, per destinar-los a reparacions i manteniment
del FOGAIBA.

Des del Partit Popular no podem aprovar aquests
pressuposts, amb una dotació totalment insuficient per a un
sector estratègic per a l’economia i el paisatge de les nostres
illes, i sobretot perquè no aporta ni instruments ni mesures
vàlides. No compartim el que va dir vostè el passat 14 de
novembre a la Comissió d’Hisenda, quan va comparar les
ajudes del FOGAIBA amb la loteria de Nadal. Jo li demanaria
un poc de respecte  per als pagesos i per als pescadors
d’aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

Miri, el primer que s’hauria d’haver fet és pagar els més de
6.000 expedients pendents de resoldre que li va deixar sobre
la taula el Sr. Vidal Matas...

(Més aplaudiments)

... que avui, que avui, aquest senyor és al Senat, on li preocupa
més la independència de Catalunya que presentar iniciatives a
favor del sector del camp de Balears.

(Més aplaudiments)

També hauria d’haver exigir a la Sra. Armengol la dotació
econòmica del règim especial que vostès van vendre com un
èxit, però que no ha portat ni un euro, ni un euro!, per a
l’agricultura i la pesca de Balears. Per tant volem fets i menys
anuncis i menys paraules.

En canvi, Sra. Consellera, ens tindrà al seu costat en tot
allò que fa referència a la reducció dels costos d’insularitat,
i en aquest sentit l’instam a no demorar la presentació de les
propostes de Balears per la nova PAC 2020-2027. 

Sra. De la Conxa, ja s’hi ha fet molta feina, ja hi ha hagut
anteriors governs d’aquesta comunitat que han mantingut
reunions a Madrid, també a Brussel·les, han presentat
propostes al Comitè de Regions i als eurocomissaris; s’han
dissenyat estratègies conjuntes també amb Còrsega i també
amb Sardenya, però li demanam una mica d’humilitat quan
diu..., vostè ha dit que ara per fi a Madrid han començat a
entendre el que és la insularitat. Jo crec que fa estona que ho
tenen clar, crec que fa estona que ho tenen clar.

Miri, Sra. Consellera, abans de venir Podemos, abans de
venir Podemos, el món ja existia, el món ja existia!

(Alguns aplaudiments)

Les Balears ja érem unes illes. Ho dic perquè és que aquí
sembla que tot ho han descobert vostès. Moltes gràcies, Sr.
President.

(Se senten veus de fons que diuen: “Molt bé!”, i alguns
aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Permítame, antes de empezar,
saludar a mi compañera y concejal del Ayuntamiento de
Palma, Montse Amat, que ahora nos acompaña.

A ver, Sra. Consellera, yo sé que lleva una mala semana, le
han llovido chuzos de punta, pero bueno, se hace usted una
semanita de VOX y le puedo asegurar que pone piel de
elefante y ya nada le afectará.

Como nos gusta en este parlamento hablar a ratos de
música, a ratos de literatura, yo diría que su conselleria es la
crónica de una muerte anunciada, porque nos quedamos sin
agricultura, sin pesca y sin ganadería, y esto es lo que sucede
cuando los urbanitas se meten a hacer ideologías hasta con las
lechugas, ese es el problema. Porque los nombres, los
nombres de las cosas son muy importantes. Hay gente que no
les da valor, parece que no les importa qué nombre se pone a
las cosas, y a nosotros sí nos preocupa, y del conjunto de su
conselleria nos preocupa especialmente ese lobo con piel de
cordero que se llama Dirección General de Soberanía
Alimentaria, que no es un chiringuito, porque no voy a insultar
a los chiringuitos, es mucho peor.

(Algunes rialles)

Para aquellos que no hayan estado en la comisión siento
tener que repetirme, pero les voy a explicar en qué consiste
esto, que parece tan inocente, de la soberanía alimentaria, y
que nos quieren vender como nos vendieron en su momento
el tema de la memoria democrática, diciéndonos que no, que
esto es consumir productos de proximidad y de temporada, lo
que se llama quilómetro cero, que simplemente se trata de
impulsar el consumo de los productos locales... Todo muy
bonito, todo muy, muy, muy bonito. 

Pero bueno, ¿de dónde sale esta aventura?, ¿de dónde sale
esta historia? Esta historia surge en 1996, cuando Vía
Campesina, en un congreso, una asamblea de la FAO, nos lleva
este invento de la soberanía alimentaria. ¿Y qué es Vía
Campesina? Vía Campesina es la unión de todos los grupos y
grupúsculos de la extrema izquierda más radical de toda
Hispanoamérica... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... y llevaron este maravilloso invento que ahora nos quieren
vender como que no tiene ninguna importancia, si sólo le
hemos cambiado el nombre. No es cierto. Detrás de esto hay
toda una ideología, porque la izquierda no da puntada sin hilo.
En esto, se lo reconozco siempre, son muy listos. Y la Sra. de
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la Concha, la Sra. Consellera, consiguió, en este cambalache
de los acuerdos de Bellver, que le crearan esta supuesta...
dirección general que, aún poco dotada, iba a empezar a
trabajar en este sentido, una cosa..., sí, muy happy flower.

Pero bueno, y si uno ve lo que quiere la soberanía
alimentaria y lo que quiere Vía Campesina, que por supuesto
tiene una rama feminista, Vía Campesina, porque vamos a
hacer feminismo con todo, hasta con plantar coles, con todo
se puede hacer feminismo, ¿eh?, del más radical. Entonces si
uno se lee detenidamente qué es lo que pretende Vía
Campesina y qué es lo que pretenden las políticas de soberanía
alimentaria, esconden una realidad, y la realidad que esconden
es que buscan un incremento del sector primario en el peso
específico de la economía, buscan volver, esa vuelta al origen,
a incrementar el peso del sector primario en la economía y
llegar a la máxima autarquía posible, soberanía alimentaria.

Y claro, uno dice: ¿cuáles son los países que son menos
soberanos alimentariamente? Luxemburgo, Reino Unido,
Suiza, Bélgica, Japón y Alemania, con menos de un 1% del
PIB destinado al sector primario. ¿Y cuáles son los países más
soberanos, empoderados en la soberanía alimentaria? Sierra
Leona, República Centroafricana, Chad, Etiopía, Guinea
Bissau i Burundi. Y por desgracia, Sra. Consellera, sus
políticas, si le dejaran, a dónde nos querrían llevar es a este
segundo grupo, a Burundi, a Guinea Bissau, a Etiopía, i a Sierra
Leona. En lo que respecta a este grupo le puedo asegurar que
haremos todo lo posible y lo  imposible por evitar esta
regresión.

Y, Sra. Consellera, le puedo asegurar que nuestras críticas,
y usted lo sabe, nada tienen que ver con la persona que ocupa
la conselleria, nada. Nosotros, junto con el Partido Socialista,
hemos sido los únicos que hemos dado la cara en mantener la
famosa compensación de insularidad en contra de los grupos
que se han puesto de perfil o de los grupos que votaron en
contra, en esta especie de casi fractura del pacto de gobierno,
y lo hicimos por principios, porque nosotros nos guiamos
siempre por principios, aunque luego salgamos mal en la
prensa, aunque luego... hoy me he encontrado uno: ¿y vosotros
habéis estado a favor de que los cargos públicos cobren ese
plus? No, lo que nosotros, mientras el plus exista y mientras
la ley lo diga, no aceptaremos que ningún cargo de los que
algunos llaman “foráneos”, dejen de cobrarlo . O sea que, al
menos, nosotros en eso sí hemos dado completamente la cara.

En cuanto a la enmienda que presentamos, en este  solo
presentamos una enmienda, eso sí, por valor de 2.700.000
euros, detraemos el dinero de las famosas ITS, del impuesto
de turismo, y lo destinamos a la construcción de una planta de
compostaje en Ibiza, con baja ya hemos dicho en la partida del
impuesto del turismo sostenible, porque creemos que es un
destino mucho más adecuado a la filosofía, ya que no quieren
decir ustedes al fin, a la filosofía de ese impuesto que las
políticas de ocupación.

Sra. Consellera, de verdad, en el tema de la agricultura es
un tema realmente muy complicado y quien sabe de esto nos
lo explica constantemente, si no hacemos políticas no

ideológicas, no ideológicas, y política de gente que no sabe
nada de agricultura, y yo soy el primero que no sé nada de
agricultura, pero escucho, cuando uno no sabe de algo ha de
tener la humildad de saber escuchar; y cuando usted escucha
a los payeses, cuando usted simplemente coge el coche y va
a dar una vuelta por el campo, ve el estado de abandono en el
que está nuestro campo, lo que daña eso el paisaje, eso hace
que muchas especies invasoras y plagas afecten nuestros
campos, esto es lo que le dice la gente que sabe de agricultura;
pero, claro, nosotros estamos dedicados a intentar competir
con Burundi en la soberanía alimentaria.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Obrim una qüestió incidental amb
la intervenció del Govern, té la paraula la Sra. Consellera
d’Agricultura, la Sra. De la Concha.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Bon vespre, buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer
a la consellera de Hacienda el enorme trabajo que ha hecho en
la elaboración de estos presupuestos y luego quiero agradecer
a todos los consellers y las conselleras que me acompañan en
este gobierno que me hayan acogido como una más en su
seno.

Tengo que empezar hablando de un tema que debería ser el
tema, tengo mi obligación ya que tengo unos micrófonos para
ello y el tema és la emergencia climática. Esta mañana y ayer
hubo diputados que ponían en duda que se creyera en ello, esto
no es una cuestión de fe, una cuestión de fe es creer en los
dioses del Olimpo, eso es una cuestión de fe, una cuestión
basada en informes científicos numerosos, bien hechos a la
vista de todos, no es una cuestión de fe.

Las medidas que hay que tomar ante esta emergencia
climática son tan serias y tan radicales que muchos gobiernos,
tanto locales como estatales, como europeos, como globales,
tendrán dificultad en adoptar estas medidas porque
probablemente la población no las aceptaría, con lo cual la
labor de divulgación de esta información que ahora poseemos,
advirtiendo a las poblaciones y enseñándolas a prepararse para
lo  que inevitablemente viene es importantísimo. En ese
sentido, el trabajo en las escuelas es fundamental, el trabajo
desde los púlpitos, por ejemplo, como bien ha dicho el Papa
Francisco, es fundamental, y el trabajo desde foros como,
altavoces como IB3, es también fundamental.

Tengo que hacer también aquí, porque es mi obligación y
porque siempre que puedo lo hago, un elogio de la pagesia, un
elogio de la pagesia y un elogio de la gente de la mar; la
pagesia durante muchos siglos nos ha dado lo único que es
imprescindible para la vida, la alimentación, la comida, lo
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único que es imprescindible para la vida. Pero no contentos
con eso han dibujado el paisaje, han mantenido los bosques
limpios, han mantenido las tierras fértiles y, además, en el
caso de zonas como Baleares, han mantenido la lengua.

Los fondos de los que dispongo para afrontar todo lo
muchísimo que habría que afrontar, los fondos propios son 38
millones de euros, sin embargo, sorprendentemente, y pueden
mirar las cifras, aquí, en Baleares, tenemos una aportación
media de la comunidad autónoma al presupuesto de mi
conselleria superior, muy superior, a la media en otras
comunidades, que es del 18,5%, y aquí es del 40%.

Por suerte, tenemos también los fondos europeos, por
suerte aún existe la idea de Europa, y aún existen unos fondos
comunitarios; unos los gestiona FOGAIBA, como sabemos,
tenemos 98 millones de euros, de los cuales 28 son
remanentes, para cumplir compromisos anteriores, y luego
tenemos en la empresa SEMILLA 10 millones de euros más.
Y en este caso, este año también tenemos 10 millones de ITS,
espero que nadie ponga en duda que todo esto que compete a
mi conselleria tiene que ver con el medio ambiente, con el
cambio climático y con la huella que nos ha dejado y que nos
deja el turismo de masas.

El total de fondos que gestionamos son 156 millones de
euros, contando con estos remanentes.

Como seguramente saben, mi conselleria es una nueva
conselleria, sorprendentemente es una nueva conselleria,
antiguamente, anteriormente estaba dentro de Medio
Ambiente y ahora se ha desglosado y hemos tenido los
inconvenientes y las ventajas de todo lo que empieza de nuevo.
En mi opinión, ha sido un gran acierto desglosarlo de Medio
Ambiente, con quien tenemos muchísimos temas en común,
pero también algunos temas fronterizos voy a llamarlos; creo
que poner el foco directamente en agricultura, en ganadería,
en pesca y en alimentación es fundamental.

A la hora de esta nueva conselleria, que tengo el gran
honor de presidir, los criterios han sido por supuesto de
eficacia, de eficiencia, a la hora de seleccionar al equipo, que
fuera un equipo que se complementara entre sí, la mayoría de
la gente es de aquí, inmensa mayoría, pero también gente de
fuera, todos ellos con experiencia en gestión en
administraciones públicas, pero muchos de ellos con
experiencia en el terreno; es decir, el director de Pesca es un
pescador; director de Agricultura es un agricultor, por poner
un ejemplo.

A la vez, otro criterio de forma de trabajo es una
colaboración constante con el sector, con todo el sector, con
quien sea, con quien quiera apoyar esto, con quien quiera
colaborar, con quien quiera decirnos cuál es su situación,
cuáles son sus necesidades.

He seleccionado mi equipo, también, teniendo muchísimo
en cuenta la sensibilidad de todos y cada uno de sus
componentes respecto al sector, muchísimo.

Otra línea de trabajo que tenemos es la colaboración,
colaborar con otras instituciones, mantener un contacto lo
más fluido con las demás instituciones, también una relación
fluida con el Gobierno central, con el ministerio, y también
con Europa. Otra seña de identidad de nuestra conselleria es
el trabajo en equipo, la coordinación semanal y el intercambio
de ideas, de asuntos, la priorización de tareas, la valentía y el
sentido común.

Se ha hablado aquí de feminismo y de qué idea tiene cada
cual de feminismo, yo le diré cuál tengo yo, cuál tengo yo y
cuál espero que guíe el trabajo de nuestra conselleria: para mí
el feminismo es cambiar el tablero patriarcal de guerra, de
resolver los conflictos por medio de la guerra y del
enfrentamiento, tanto si es guerra real como guerra política,
por un tablero de colaboración. Y en ese sentido estamos
trabajando, y creo que se demuestra.

Aparte del presupuesto, de los fondos que tenemos,
también vamos a llevar a cabo acciones de presupuesto cero,
que no por ello van a dejar de ser eficaces, por ejemplo, todo
el trabajo que se está haciendo para el Plan estratégico
nacional para la futura PAC, que me preguntaba la Sra. Pons;
las conversaciones son constantes, están avanzando a muy
buen ritmo y espero que nos deseemos unos a otros suerte de
corazón, porque no es porque nosotros hayamos llegado y
antes nadie haya hecho trabajo, ustedes habían hecho trabajo,
no veo la vida así, creo que la vida es una cadena en la que cada
eslabón cuenta, pero ahora mismo parece que estamos
avanzando en serio en este tema.

También tenemos el programa operativo de pesca, el
desarrollo de la Ley agraria, el servicio de control de la
cadena alimentaria y la auditoría de los sistemas de regadío.

El agua, como el conseller de Medi Ambient explicó muy
bien, es un tema absolutamente crucial y se trata también de
colaborar entre instituciones, teniendo en cuenta que un
mismo plano, un plano de una pequeña estructura de regadío
o de riego o de embalsamiento de agua puede, tranquilamente,
estar troceada en seis, siete, ocho competencias diferentes. Si
dejamos de pasarnos la bola unos a otros y nos ponemos a
trabajar en conjunto, quizá un tema tan complicado pueda
avanzar.

El promedio de superficie útil  agraria de regadío en
regiones mediterráneas es de un 20, 22%, y aquí, en Baleares,
es de un 4 o 5%. Teniendo en cuenta que la disponibilidad de
agua, el regadío, multiplica de forma exponencial lo que luego
es la renta agraria, también las posibilidades de empleo y la
estabilidad del empleo, pues es un tema primordial. Lo que
estamos haciendo es una evaluación exhaustiva de todas las
infraestructuras de riego, que ya hemos empezado, lo estamos
haciendo con regularidad todas las semanas, y queremos hacer
una auditoría de los sistemas que ya existen y consolidar los
que están en dificultades o sin terminar.

También estamos dando, y vamos a dar más aún, apoyo a
las comunidades de regantes, para la administración de estas
concesiones de agua.
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Como ejemplo, les diré 1.300.000 euros en inversiones
para mejora, mantenimiento y ampliación de los sistemas de
regadío como el de Inca. También pondremos en marcha el
regadío de Peguera o la balsa de Montuïri; o 200.000 euros
para mejorar la balsa de Ciutadella, de mi Ciutadella muy
querida. Por último, también vamos a finalizar la primera parte
del proyecto financiado, vía ITS, de la balsa de Porreres, que
tiene una inversión de más de 2 millones de euros.

La ganadería, como se ha dicho aquí, estamos totalmente
de acuerdo, también la agricultura, también la pesca, está en un
momento de inflexión, esto es extensivo a todo el sector, o se
consigue este relevo generacional o se consigue esta renta
digna, este acceso a la tierra, los bancos de tierra de que
hablaba usted, o todo esto puede desaparecer, puede colapsar
en muy pocos años, en muy pocos años el tema de la
ganadería, de las vaquerías, en Mallorca, por ejemplo, quedan
17, o sea, esto puede directamente colapsar y pasar a depender
ya totalmente, que para algunos será una gran noticia, de lo que
nos traigan en barcos o en aviones.

El presupuesto este año de ganadería, del subprograma de
ganadería, es 80.000 euros superior al del año pasado, y
alcanza 565.000 euros. Dentro de este subprograma se va a
coordinar el servicio de control de la cadena alimentaria y
también vamos a dar mucho apoyo a las razas autóctonas, que
lo vemos muy bien porque hay un montón de asociaciones de
razas autóctonas con las que podemos colaborar
estrechamente. Pero, claro, para la ganadería esto sería muy
insuficiente, pero hay un montón de fondos, tanto en
SEMILLA como en FOGAIBA que se dedican a diferentes
líneas, pues la campaña Proalfa, la mejora genética,
inversiones en mataderos, también el de Ciutadella,
erradicación de enfermedades de los animales, apoyo a la
apicultura.

En agricultura, que ya que estábamos hoy clásicos, la diosa
de la agricultura era Deméter, con su hija Perséfone
Proserpina, y la diosa de los bosques era Afrodita, perdón,
Artemisa Diana, que el otro día me comentaba una mujer muy
culta que parece ser que la inventaron las mujeres la
agricultura, pues podría ser, podría ser; entonces, hay un
subprograma de 750.000 euros y otros 670.000 procedentes
de compromisos que se adquieren en las reuniones que
tenemos en el ministerio, en las conferencias sectoriales,
tanto para erradicación de plagas como para el fomento de la
sanidad vegetal.

No tengo que recordarle a nadie el desastre que se ha
producido y que aún se está produciendo con la plaga de la
Xylella, que nos ha venido de fuera, una bacteria que ha
arrasado con árboles, centenarios a veces, que estaban muy
bien arraigados aquí y, sin embargo, han sido los primeros en
ser atacados, no los únicos, por desgracia. Es verdad que el
control en fronteras es cada vez más eficaz, pero, siendo islas,
somos especialmente vulnerables y es una de las cosas que
hemos planteado al ministerio como motivo para esa
compensación por insularidad.

En agricultura también tenemos funciones de control y de
seguimiento para que los profesionales reciban el material
con todas las garantías fitosanitarias, en plantas y animales, y
para ello tenemos 600.000 euros, aproximadamente, para este
control.

La agricultura ecológica, la agricultura antes no tenía
apellido, era la agricultura y una manzana, una manzana, y unas
cerezas eran unas cerezas y un vaso de leche era un vaso de
leche...

(Remor de veus)

..., ahora mismo la agricultura, en algunos sitios, se ha
transformado en una industria tremenda, intensiva, extractiva,
que destroza el territorio, que utiliza muy poca mano de obra,
con lo cual ni siquiera da trabajo, que emplea un montón de
contaminantes, que envenena la tierra, que calan al agua; por
eso es muy importante todo lo que vamos a decir de la
agricultura ecológica. Aquí, en Baleares, la agricultura
ecológica en superficie representa un 16%; en Formentera, un
35, y además en Formentera se está incorporando mucha gente
joven. Es un sector con muchísimo futuro y que está
experimentando un gran desarrollo, tanto productivo como
comercial.

Veo que me estoy quedando sin tiempo, con lo que le voy
a dedicar unas... -bueno, tengo una réplica luego, ¿no?-, a la
importancia enorme de la alimentación. La alimentación y
pobreza, la alimentación y barrios marginales, los niños que
comen mal y que siempre comerán mal porque su gusto se
desarrolla, la relación de diabetes, obesidad, con niños y esos
niños con pobreza y esos niños con ciertas zonas, y que lo que
queremos hacer es no dejar a nadie atrás.

¿Tengo un minuto más, president?

EL SR. PRESIDENT:

Un minut.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Vale, pues si tengo un minuto lo voy a aprovechar para
leerles la definición de soberanía alimentaria.

(Remor de veus)

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a
decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esta es la
definición.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera De la Concha. Començam el torn
de rèplica, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Pons.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’emergència climàtica està molt bé, tot està molt bé, però la
cimera del clima va acabar amb un tro i un llamp, bona
alimentació, feminisme, el que dic, està molt bé, però
nosaltres seguim pensant que els pressuposts d’aquesta
conselleria no són creïbles, són insuficients. Miri, en primer
lloc pel molt baix grau d’execució d’enguany, sobretot
l’incompliment en les inversions projectades amb càrrec a
l’ecotaxa i també per les grans retallades pressupostàries.
Miri, fins i tot volen suprimir una ajuda que el Govern havia
donat sempre a una de les fires ramaderes més importants de
Balears, que és la Fira del Camp de Menorca a Alaior, o dit
d’una altra manera, han fixat unes bases on no poden
concórrer. Des d’aquí, Sra. Consellera, sí que li deman per
favor que ho reconsideri.

Vostè afirma que l’agricultura i la ramaderia estan en un
moment crític i que poden desaparèixer. També diu que
pescadors, pagesos i ramaders han de viure amb dignitat, clar
que sí, clar que sí i té tota la raó, però què els ofereix, què els
ofereix més enllà de bones paraules quan acota el cap davant
la Sra. Armengol, calla i accepta les retallades que el PSOE li
aplica des de la Conselleria d’Hisenda, retallades que vostè ho
sap, són totalment negatives per al sector que vostè hauria de
defensar. I estic segura Sra. Consellera que vostè no està
còmoda defensant aquests pressuposts.

Per açò i per aquests motius mantenim les esmenes a la
totalitat, perquè vostè no s’ha fet valer per aconseguir una
major dotació pressupostària a favor del sector primari, amb
l’excusa que és una conselleria de nova creació,...

(Alguns aplaudiments)

... amb aquesta excusa. Però açò no és cert, Sra. Consellera,
totes les direccions generals, inclòs el FOGAIBA i el
SEMILLA, tornar al mateix, ja existien abans d’arribar
Podemos, ja existien. L’única novetat és la Direcció General
per a la Sobirania Alimentària.

Per tot açò li fixam una prioritat, recuperar el consens
entorn a la primera Llei agrària de Balears, que va impulsar el
Sr. Biel Company...

(Alguns aplaudiments)

... que va ser aprovada en aquest Parlament, fins i tot amb el
suport del Sr. Mateu Morro, aquí present, el Sr. Biel Torrens,
que avui formen part del seu equip, Sra. Consellera, i que va

ser modificada pel conseller Vidal Matas, penalitzant i
castigant els pagesos.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El mateix que li va deixar damunt la taula més de mil
subvencions pendents de pagament, amb un deute de 40
milions d’euros. 

I en relació al règim especial agrari, li desitjam més sort
que el novembre de l’any passat, perquè miri vostè, abans de
ser consellera del Govern Armengol, va ser diputada a Madrid
del Sr. Pablo Iglesias i vostè va presentar una proposta en
aquest sentit, una proposta que vostè va argumentar damunt
dues iniciatives que havia presentat el Partit Popular a Balears.
Primera, l’agricultura de Balears en perill d’extinció, redactat
pel Sr. Company el 2012, del que vostè ha dit “es el único
documento disponible que arroja un estudio con datos
relevantes y contrastados”. I segona, la proposició no de llei
del Partit Popular que aquest Parlament va aprovar, que insta
Europa a compensar els costs d’insularitat de l’agricultura de
Balears amb un règim específic. Exactament el mateix que
vostè ara demana. 

Aquí, vostè ho ha reconegut, s’ha fet moltíssima feina,
feina que el seu predecessor va posar dins el calaix, esperam
que vostè l’aprofiti. I li desitjam també molta sort, repetesc,
perquè la proposta que va presentar en el Congrés dels
Diputats no va tenir el vot favorable del Partit Socialista...

(Alguns aplaudiments)

..., no va tenir el vot favorable del Partit Socialista, esperam
que aquí li donin suport, esperam que aquí li donin suport.

I finalment Sra. Consellera, agrair-li, ja li dic, sincerament
que almanco vostè reconegui la feina feta per anteriors
consellers, pel Sr. Company, li puc assegurar i li puc donar fe
que va ser molta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. He de reconocer Sra. Consellera
que después de 10 debates, nadie me lo ha puesto tan difícil
como usted, lo reconozco, me cuesta pero tengo que hacerlo,
es mi trabajo. 

Nos ha recordado usted una vez más lo de la emergencia
climática, que es un tema repetitivo, previsible dentro de
todos los grupos de la izquierda y yo le he dicho lo mismo que
he dicho anteriormente a alguno de sus compañeros o
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compañeras, los que no creen en la emergencia climática son
ustedes, porque ustedes, usted misma acaba de decir “hace
falta tomar medidas serias y radicales” y ustedes no toman
ninguna medida ni seria ni radical, ustedes declaran una
emergencia, nos ponen aquí de verdad, al borde del precipicio
y luego nos dicen que las ITS son para construir
conservatorios y que pase lo que pase hay que mantener IB3
porque no tenemos dinero para la depuración de aguas. Cuando
una emergencia es una emergencia, cuando se quema la casa,
intentamos apagar el fuego, no nos preocupamos de qué calor
vamos a pintar las paredes del salón. Entonces son ustedes los
que no se creen, ustedes han hecho este presupuesto que no
creen en la emergencia climática. Los negacionistas son
ustedes, los señores del PSOE, los señores de MÉS y los
señores de Unidas Podemos.

Ha hablado poco de presupuesto, pero bueno ha valido la
pena que suba a esta tribuna un miembro de Unidas Podemos,
para hablar del Santo Padre y para defender la idea de Europa.
Cómo hemos cambiado, de aquella Europa de los mercaderes,
de las multinacionales y tal, ahora Europa es maravillosa y
hablamos del Santo Padre. Nos hemos vuelto nada, como San
Francisco...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Claro y ya le digo, a mi me cuesta, Sra. Consellera,...

(Remor de veus)

... nos habla usted de Deméter, bueno de Ceres, yo es que soy
más de romanos que de griegos y dice que posiblemente la
mujer creo la agricultura. Hombre, lo que está claro es que a
pesar de que alguna le cueste que se habla de este tema, la
asociación de la mujer con la agricultura es en base al tema de
la fertilidad y es cierto la mujer siempre ha estado asociada
desde los primeros momentos de la prehistoria, desde el
Neolítico, las Venus de la fertilidad, etc. Entonces
ciertamente lo que asocia la mujer a la agricultura es su
capacidad de concebir, la fertilidad.

(Remor de veus)

Pero bueno, no lo voy a decir, lo he dicho bajito, casi
como para que no me oigan.

Claro, y habla usted, me ha dado la definición de la
soberanía alimentaria, de la necesidad de la buena
alimentación, del derecho de los pueblos. Yo decido lo qué
como cada vez que entro en el Mercadona, esta es la verdadera
soberanía alimentaria...

(Algunes rialles)

..., o en el mercado, o en un puesto de la plaza, esa es la
verdadera libertad, porque, diga usted lo que diga, cuando habla
de la soberanía alimentaria, nos ha dado una definición, pero
usted sabe lo que hay detrás, lo sabemos usted y yo, los dos
sabemos el... sí, el lobo, de verdad es lo que hay. Sus ideas de
la extrema izquierda, surgidas de las selvas amazónicas, o sea,

eso es lo que hay, el querer llevarnos a una especie de
revolución mundial, es otra de las patas, porque claro, lo de la
lucha de clases y la dictadura del proletariado y tal, ya no se lo
venden ustedes a nadie, entonces han renovado el vestuario y
ahora tenemos soberanía alimentaria y emergencia climática,
son sus nuevos campos de batalla porque, ya digo, la historia
antigua que llevaban ustedes ya no se la compra nadie, pero
han renovado el ajuar.

Y por fin le voy a decir, Sra. Consellera, para no
extenderme más, que siempre nos acusan de que sólo
hablamos de la lengua y usted ha conseguido mezclar la
agricultura con la lengua, es decir, que si agafam una
tomàtiga i li xerram i... amb cura, “t’estim, tomàtiga, creix”,
crecerá más fuerte, más roja y más madura.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per tancar la qüestió incidental correspon
la resposta del Govern, Sra. Consellera, Sra. De la Concha.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Como son cinco minutos, Artemisa era virgen...

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

A ver, precisamente porque estamos en una emergencia,
cuando se dice que hay una emergencia, ¿qué es lo primero
sensato que hay que hacer?, asegurarse los alimentos. Es lo
primero sensato, y eso es lo que quiero que se haga en estas
islas, que tengamos los alimentos, y además el sector, es
decir, tanto los ganaderos como los agricultores como los del
sector de la alimentación, como los pescadores pueden ser
unos grandes aliados en cómo mitigar los efectos del cambio
climático, y eso son los dos objetivos de mi conselleria. Son
solo dos, son muy básicos, ¿por qué son básicos? Porque
estamos en emergencia y no estamos para florituras.

Decía alguien por ahí que no se sabía de agricultura en mi
conselleria, creo que a alguien le habían negado visitas a las
escuelas, pues a la conselleria que venga cuando quiera y
hablamos de agricultura. Va ser raro porque si el no entiende
a lo mejor puede evaluar si lo que hacemos él y nosotros es
agricultura o es fantasía. Bien.

También alguien hablaba del sector, bueno, si es que el
sector está recuperando la ilusión. Si es que el sector está
recuperando la ilusión y vuelvo a decirlo: no estoy hablando
de lo que han hecho los anteriores, que aquí todo el mundo ha
hecho algo, pero es que la situación que había hace cien años
en Mallorca, pues es radicalmente diferente, Mallorca era una
potencia agrícola y ganadera, Mallorca mandaba 800.000
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docenas de huevos al año a Barcelona, tal cual -800.000
docenas de huevos al año...

(Remor de veus)

... a Barcelona, tal cual- y resulta que ahora los pollos no se
pueden criar porque no hay ni matadero, que ahora parece que
va a haber uno. Y las lecherías en Mallorca quedan 17, antes la
leche... en mi infancia por ejemplo era un alimento de primera
necesidad, nos traían leche de lechería, bueno son cosas que
todo el mundo que tiene mi edad ha vivido, no hace falta que
repita, pero ahora de repente nos parece normal no tener leche
aquí en las islas. A mí no me lo parece.

Y como estamos en emergencia tenemos dos únicos
objetivos: tener comida, cuanta de mejor calidad, mejor, si es
ecológica mejor, pero si es local ya nos va arreglando, y que
el sector entienda la situación y colabore a la mitigación ante
la emergencia climática.

El tema de la Xylella no solamente nos ha dejado con
poquísimos almendros, sino que cada árbol que hemos perdido
ha dejado de dar sombra con lo cual la temperatura de la tierra
se ha elevado un montón. Este verano eran 50 grados la
temperatura de la tierra, con lo cual, ¿qué quieres cultivar ahí?
Pues el recuperar el arbolado me parece una cosa fundamental
para la mitigación del cambio climático y es una de las cosas
que puede hacerse si la vida en el campo florece de nuevo,
esto es atractivo para jóvenes, se  crea una nueva línea de
empleo que también nos va a venir muy bien, se toma
precaución con estos nuevos aranceles que pueden venir con
la guerra comercial, que de hecho están viniendo, con estas
nuevas tasas ecológicas que se van a poner a los aviones, a los
barcos, que de hecho ya las están poniendo, que a partir de
enero aquí será un 15% más lo que paguen de lo que venga por
barco, o sea..., no hace falta... mirar mucho para darse cuenta
que esto es una cosa de máxima utilidad. 

En cuanto a los recortes, en mi conselleria no he tenido
recortes, he sido la niña mimada. No he tenido recortes,...

(Alguns aplaudiments)

... no los he tenido y además en los fondos que vienen de
Europa, que yo no me meto con Europa ni si sí ni si no, digo
que mientras vayan mandando fenomenal. Los fondos que
vienen de Europa no se pueden tocar, son finalistas, ahí no hay
recortes, nos llegan y los utilizamos. Con lo cual dentro de la
situación de dificultad general nosotros estamos en una
posición de privilegio, y me alegro porque estamos en un sitio
donde estamos manejando la base de la vida que es la comida
y el agua, en donde también estoy con mi compañero el
conseller de Medio Ambiente. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. De la Concha. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenas tardes, tardes noches, Sr. Presidente, señores, a
ver, las enmiendas que presenta nuestro grupo pretenden tanto
servir para detectar como para hacer visibles alguna de las
carencias, faltas o equívocos con las que creemos que
enfrentaremos durante el siguiente año y a lo largo de toda
esta legislatura la actividad del sector primario en nuestra
comunidad a tenor, precisamente, de los presupuestos con los
que contaremos, con seguridad muchas de estas propuestas se
solaparán con las de otros grupos y es fácil saber por qué.

A ver, e l principal problema que plantea
presupuestariamente la conselleria que a estas horas nos
ocupa es sin lugar a dudas la sobredimensión de su capítulo 1,
perdón, es que a esta hora ya no es para estas cosas..., en
relación a los fondos que realmente maneja. Es un capítulo
que ocupa coincidentemente muchas de las enmiendas que se
someterán a la consideración de la cámara esta noche. Ya
hablamos aquí y en otra ocasión del spoils system, la política,
los despojos, tal y como reza su traducción más habitual.
Recordarán que hablamos precisamente del origen de esta
expresión.

Lógicamente este spoils system es una monstruosidad
considerada malísima y absolutamente perversa cuando el
asunto se trata de un presidente de los Estados Unidos que
está recompensando a un partidario que le ha ayudado durante
la campaña con una embajada en el Vaticano, y sin embargo es
una práctica normal, loable y la mar de inocente cuando trata
de atraer y ocupar talento, eso sí, un talento
sorprendentemente afín a determinadas ideologías. Esto es lo
que ha hecho que estas cuentas vayan a encontrar tanta
resistencia. 

Parece haber resultado que esta triple repetición tan
invocada en esta cámara, personas, personas, personas,
estamos por las personas, personas, personas, se traduce en el
capítulo 1 en una forma un poco triste que es personal,
personal, personal en lugar de personas, personas, cuando
debería hacer referencia este personas, personas, personas a
la gente de la calle, a nuestros conciudadanos, a no ser, claro,
que estemos creyendo en la participación importante en
nuestra economía de un nuevo sector, el cuaternario.

En la generación de la riqueza este nuevo sector, este
sector de lo público desde luego representa como los otros
movimiento tanto de dinero como de distribución de la
riqueza, al menos entre sus perceptores, un sector que además
cuenta con una ventaja evidente: determina a los demás
sectores tanto las reglas del juego como el marco jurídico.

No podemos dejar de insistir en que cuando se oiga la
palabra riqueza, la primera consideración, lo primero que han
de preguntarse es cómo crearla, cómo lograr producirla. Solo
después de haber conseguido poner la riqueza al alcance de
una sociedad se puede hablar de cómo será distribuida, pero
primero hay que crearla.
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Que la riqueza no preexiste ni cae del cielo resulta
evidente sobre todo en el sector primario, es decir, en
nuestros campos y en nuestro litoral. Cualquiera puede
entender que en estos marcos importará más que ese triple
personal, personal, personal, sin duda importará mucho más
acciones, inversiones e innovación. Éste es el espíritu general
que si lo piensan con un poco de detenimiento anima casi
todas las enmiendas que se presentan a su propuesta
presupuestaria. 

Ya planteamos en su momento en comisión que no nos
convencía la segregación de la antigua conselleria dejando
huérfana esta actual Conselleria de Agricultura, estos
presupuestos confirman esas previsiones. Cada una de las
consellerias actuales permanece con unos requerimientos
excesivos en su secretaria general, unos gastos que podrían
compartirse, economizando. La secretaria general de
Agricultura tiene una enorme necesidad de recursos humanos,
es una pena que no todo el capítulo 1 se ajuste al muy discreto
ejemplo al subconcepto incentivos al rendimiento, que se
conforma con 1.000 euritos como total.

En esta secretaria no deja de resultar sorprendente, y
alguna de nuestras enmiendas tiene en realidad el sentido de
poner en relieve esta extraña cuestión, que para un gasto de
6.000 euros en alquileres haya que enfrentar un coste
eléctrico de 300.000 y otro de seguridad de ciento y pico mil.
Resulta evidente que se enfrentan gastos de varias sedes,
propiedades, pero reconocerán que la lectura de tales números
no le deja de chirriar a uno y recordarnos con ello las ventajas
que la anterior unificación de consellerias, la que sería la gran
enmienda, que de verdad nos gustaría proponer.

Nosotros dudamos lógicamente, como liberales, de la
eficacia y la concienciación política como herramienta para
la mejora del rendimiento y la productividad en nuestros
campos y costas. Parece, además, que no somos los únicos,
que hay varios, que dudan del resultado y la utilidad de
adoctrinar en ningún sentido a nuestros agricultores, a
nuestros ganaderos y a nuestros pescadores.

Es por esto que desde diversos puntos de vista confluimos
y nos encontramos por fin en la dirección general favorita del
Sr. Rodríguez Farré. Esta desafortunada dirección general de
políticas para la soberanía alimentaria, que la estamos
denominando mal, esto no es una política de soberanía
alimentaria, es una dirección general de políticas para la
soberanía alimentaria, ¿eh?, éste es su verdadero nombre, ni
siquiera en esta desdichada denominación consigue ocultar ni
su evidente carga ideológica ni su prescindibilidad. 

Es por esto que se ha vuelto blanco de todas las enmiendas,
todos hemos caído sobre ella, pero es que el espectáculo no
deja de sorprender, con un personal que requiere 70.000 euros
y unos gastos y suministros de 30.000 euros se promete el
manejo de apenas 80.000 euros, que parecerían pocos si no
fuera porque la partida no indicase su destino inmaterial, su
carácter de ágil PROP rural. Entonces, un concepto muy
moderno, el ágil PROP rural. Sí, no se preocupe, corríjame.

Aquí los presupuestos, los presupuestos ideológicos,
nuestros presupuestos sino los presupuestos ecológicos, no
los económicos, quedan tan claros como los otros. Les
explico. La soberanía alimentaria pretender empoderar, -este
verbo a mí sí que me cuesta, esto de empoderar, esto, es que
me puede-, la soberanía alimentaria pretende empoderar, les
digo a los trabajadores en agroecología, que han de participar
en la defensa del territorio consolidando el derecho a la
alimentación sobre la base de un cambio sistemático de los
hábitos alimenticios y de la relación del hombre y la mujer
con la tierra. ¿Vale? Esto, desde luego, como pueden
comprobar, la poética tan evolucionada de la izquierda sigue
resonando con la fuerza de los herederos del romanticismo,
sigue resultando, sonando, lo más convincente del mundo.

Pero esto no cambia ni un ápice su significado.
Practiquemos un ejercicio, les voy a proponer un ejercicio
imaginario. Imaginemos durante un momento la presentación
de una conselleria con una ficticia dirección general que
tuviese la pretensión de autotitularse dirección general de
políticas para la globalización de la producción del sector
primario que pretendiese empoderar..., ah!, no, perdón, aquí no
pretendería empoderar, pretendería favorecer o fortalecer,
vaya, sí, varias, a los grandes envasadores de cereales para el
desayuno. Bien, imaginan ustedes esa conselleria, sobre la
base de un cambio de hábitos en el desayuno y de la relación
del hombre, no sé si también de la mujer, con la actividad
económica. Vale. ¿Se imaginan ustedes cómo caeríamos sobre
alguien que trata de imponernos semejante dirección general?
Como caeríamos todos. ¿Pueden imaginar la reacción de parte
de esta sala ante unos imaginarios presupuestos de esta
conselleria ficticia? Pues la distancia es sólo la que hay de
dadá al futurismo, ¿eh?, no hay más, es una mera adecuación
de (...) al servicio de la ideología.

Señores, como podrán suponer, desde la moderación,
rechazamos y en nombre de la cordura estas dos direcciones
generales, las dos, tanto la real como la imaginaria, aunque una
de las dos no pretende ser una caricatura sino que una de las
dos es una realidad, es una realidad que tenemos y
disfrutamos, pero consideramos que ambas representan una
inaceptable intromisión ideológica en el ámbito de una
gobernanza ecuánime y razonable. 

En cuanto a que todas las enmiendas tendentes a enmendar
este tipo de errores, sepan que encontrarán nuestro apoyo y
nuestra receptividad, no así las que tengan su origen en el
capítulo 34, como hemos venido practicando en las anteriores
votaciones, ni como tampoco, supongo que ya lo habrán
observado, las enmiendas a la totalidad, ante las que hemos
venido practicando nuestra abstención.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Sra.
Consellera. Sr. Méndez, no lo he pillado.

(Algunes rialles)

No lo he pillado. En cambio, el azafrán que hace usted es
bueno, ya lo he probado. 

Sra. Consellera, no hemos presentado más que una sola
enmienda a esta conselleria, pero no piense que porque
estamos convencidos de que el presupuesto es bueno,
sabemos que hace muchos años que es malo, y sabemos que
quienes han tenido que dirigir las consellerias de Agricultura
de estas últimas tres legislaturas han estado cogidos de pies y
manos normalmente cada uno, y que esto no es un problema
sólo de qué personas, mujeres u hombres, puedan llevar
adelante un proyecto como éste, agrícola, pesquero, ramader
sino, sino, que si no rompemos el estatus con que nos tratan
desde Europa y desde Madrid a lo mejor de aquí a que
acabemos, terminemos estas intervenciones habrán muerto,
pues, uno o dos payeses más de los pocos que quedan.

Si no voy equivocado estamos hablando de 1.300 mujeres
y hombres de pescadors, ramaders, pagesos que se dedican
al cien por cien de su actividad a la agricultura. Yo hablo por
estos, por los otros no, porque los otros tienen la suerte de
tener la cobertura, lo cual agradezco y creo que hay que
potenciar y ayudar a través de los PDR que hay, las coberturas
que da Europa. En cambio, la mayoría de esta gente que no
tiene estas coberturas que da Europa o no tiene la mayoría de
las que da Europa, porque es un joven agricultor que pueda
comprar un tractor, lògicament, y le pagarán un 30%, un 35
como máximo, sería un 40 si tuviéramos dinero que casi
nunca llega, a diferencia de un agricultor en Murcia o en
Asturias que le pagarían un 90 o el 100%, amb la qual cosa
davant d’això és impossible lluitar, vull dir, és impossible.

El planteamiento que hacemos nosotros es, de com diríem
en un bon mallorquí, de un téntol, una parada, para ver la
capacidad que puedan tener los representantes de Podemos en
este gobierno con el Gobierno de Madrid. 

No me preocupa tanto la ilusión que han puesto en el
Régimen Especial Agrario, yo prefiero un gran Régimen
Especial de las Islas Baleares donde tenga no tan solo el tema
agrario sino que tenga todas las cosas, pero la clave está en los
35 céntimos o 28 céntimos, depende de la semana, por litro
de gasoil agrícola que hay con una gasolinera de Barcelona o
una de Valencia. O que esta gente, estos 1.300 de Menorca, de
Ibiza, de Mallorca y de Formentera, que també n’hi ha
qualcun al cent per cent, hace imprescindible que el régimen
especial cambie totalmente, porque si no estaremos en
discusiones como en la que hemos estado hasta que yo he
subido, que si vols saber com ho has d’arreglar no saps com
ho has d’arreglar. El que hi ha és que no hi ha doblers, i
Europa no et deixa que puguis fer dumping, punto, para que
nos entiendan, no podem subvencionar.

Però vostè... usted tiene un alto cargo, que es el Sr. Morro,
que un día me alabó, me alabó, y lo tengo en mi despacho, lo
tengo pegado, esta carta del Sr. Morro, existe la posibilidad de
ayudar a las explotaciones agrarias sin hacer dumping, y la vía
son las ayudas agroambientales, pero de espacios naturales
protegidos o de zonas agrarias de interés especial, y aquí está
la clave, porque no pensemos en totes les quarterades de les
Illes Balears, pensemos en los 1.300 que hay que salvar, y a
lo mejor alguna hija o un hijo podrá continuar.

Ha habido este año incorporación de jóvenes agricultores,
ha habido. Si seguramente tuvieran la misma ayuda que un
señor que engorda cerdos en Murcia, que tiene El Pozo, que
le han pagado el 100% de su reconversión y hace unos
anuncios de publicidad que te mueres, quasi quasi podríem
viure tots els pagesos de Sa Pobla per Nadal amb l’espot de
publicitat que s’han gastat amb els personatges. Os
recomiendo que veáis el anuncio de El Pozo. És una
vergonya que puguin fer això i tenen la subvenció del
100% de tot el que han canviat aquests darrers vint anys,
y hace más sobrasadas El Pozo que todas las que hacemos
nosotros en todo el año en toda Baleares. Si fuéramos capaces
de este régimen especial, porque es la clave de esta historia,
y a la vez tener unas ayudas, por otra parte, agroambientales en
espacios de interés agrario, en espacios de protección, que
existe ya la fórmula, sale de la LECO, y el artículo se lo puede
decir perfectamente el Sr. Morro.

Yo tengo esta esperanza, la del régimen especial y este
asunto. Si no, fills meus, això està fet, està cuit, no n’hi ha
més, és a dir, no perdeu més el temps... No n’hi ha!, i quan
no n’hi ha no n’hi ha, i quedaran una sèrie d’explotacions
que tendran a veure amb els cereals, i amb les ametlles, que
s’han de suportar amb els PDR i amb tot el que s’ha fet, i en
això crec que el Sr. Company va fer tot el que va poder i
més, i vostè farà tot el que podrà i més, i els que hi ha hagut
anteriorment han fet tot el que han pogut i més, i si podem
treure més a Europa, beníssim, però hauríem de començar
a parlar d’altre xip.

La otra cuestión es... que creo que una vez que se modificó
la ley Company nos estamos poniendo pegas a según que tipo
de explotación agraria nueva, tecnológica, que pueda
establecerse en el campo. A veces según qué infraestructuras
que necesitan nuevas explotaciones que no son las clásicas
nuestras -hablo de algas, hablo de plantas medicinales, hablo
de..., de cosas de estas, bio, biotecnológicas- es
imprescindible que si nos viene un inversor no lo perdamos,
porque esto podría ser un cambio radical en nuestro campo
formenterer, eivissenc, menorquí o mallorquí. Hay que ser
capaces de ver la agricultura con otra óptica que no sea la que
nos ha llevado a una rutina, una rutina, y a una zona de confort
que es la pelea de unos y otros; cuando unos gobiernan dicen
que va bien, los otros pegan; cuando es al revés es lo mismo
dicho por otras bocas pero con distintos partidos.

Aquí hay una parte que es tecnológica, que puede ser muy
interesante; usted conoce algún proyecto. Y luego hay la
posibilidad de ayudar a estos 1.300 que le decía.
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Y voy acabando. Régimen especial, ya lo he comentado.
Solamente he querido... Pesca, pesca. También hemos hecho
un téntol en pesca. Conocemos a Domingo Bonnin, el nuevo
presidente de la Federación de cofradías de pescadores de les
Illes Balears, y de alguna manera hablando con el sector
hemos decidido..., que sé que le han pedido una reunión y que
la van a tener, pues a partir de lo que acuerden tirar adelante.
Nosotros somos de los que pensamos que lo que es la pesca
artesanal, no de arrastre, no de arrastre, tendríamos que hacer
lo mismo que con estos 1.300, porque estos forman parte
también de estos 1.300; a parte de los payeses y ganaderos
están los pescadores, que nos vamos entre todos a 2.000, és
que té nassos, això, no arribam a 2.000 els que es cuiden al
cent per cent de viure d’això.

Bien, aquí estaremos mirando lo que acuerden con ellos,
y la enmienda que hemos presentado, que veo que tienen
posibilidad, o aquí hablarán los compañeros de Podemos, de
que puede ir adelante, es la enmienda que demuestra que los
que no tienen subvenciones la gente se olvida de ellos. Es una
enmienda que va dirigida a explotaciones agrarias que tenían
regadío; estas explotaciones agrarias en el año 2008, el fijo de
consumo, por ejemplo en una explotación agraria que tengo
aquí delante, era de 54,33 euros; a parte había el variable, pero
el fijo de consumo. Hoy el fijo de consumo, esto el mes de
enero, pues el mes de enero del año 2017, es de 203, el fijo;
solamente en 10 años, por cuatro. Claro, estas cuestiones es
la enmienda, la enmienda es para que esta gente que tiene
explotaciones de regadío, que tiene un fijo que hay meses que
no siembra, es que el fijo es un alquiler de una finca que es
suya, y si no es suya tiene el alquiler y el fijo, y esto podría
ser una forma de empezar con poco dinero. No creo que sea
lo importante el dinero, es que si somos capaces de sacar la
fórmula de que nos puedan culpar de no hacer dumping eso
sería maravilloso.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Començam el torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Desde Unidas Podemos, como es
evidente, apoyamos estos presupuestos, sobre todo queremos
poner en valor el gran esfuerzo para que estos presupuestos
sean los más sociales de nuestra comunidad autónoma. Son
unos presupuestos que además blindan y profundizan el estado
de bienestar. Por eso mismo no podemos estar a favor de las
enmiendas a la totalidad presentadas por VOX y el Partido
Popular, aunque comprendo, por los argumentos esgrimidos,
que simplemente los presentan por realizar su rol de
oposición, lo cual es legítimo, pero no creo que debamos
extendernos en esta cuestión.

Respecto al presupuesto de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, quiero recordar que se puede
considerar una conselleria de nueva creación, ya que en la

anterior legislatura estaba junto a Medio Ambiente, así que a
la hora de analizarlos hay que hacerlo comprendiendo esta
cuestión. El hecho en sí de haber creado de forma específica
esta conselleria ya indica la importancia que tiene para
nosotros impulsar el sector, y por eso mismo creemos que
estos presupuestos reflejan la intencionalidad real de impulsar
el sector en Baleares. Como hemos comentado más de una
vez, a la hora de formar un gobierno o a la hora de configurar
unos presupuestos, se marca también la intencionalidad.
Cuando sí que dijimos desde Unidas Podemos que queríamos
gestionar la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
era porque teníamos un especial interés en que el sector se
potenciase desde Baleares y hacer un gran esfuerzo para
trabajar en ello.

El presupuesto de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación es aproximadamente de unos 38 millones, pero
debido a que esta conselleria gestiona muchas líneas de
subvención provenientes del Estado y de Europa, en realidad
debe gestionar aproximadamente unos 140 millones. Aún así,
desde la conselleria, y debido a que es una línea programática
de Unidas Podemos, se está negociando y consiguiendo que
se incluya el régimen especial agrario para Baleares dentro de
la próxima PAC, para que realmente podamos tener igualdad
de condiciones sin que el hecho de vivir en las islas haga que
el sector se vea perjudicado en cuanto a su competitividad.

Otra de las cuestiones a remarcar en estos presupuestos es
el esfuerzo que plasman para mejorar, mantener e incluso
ampliar el sistema de regadíos existentes, sabiendo que es un
elemento vital para la viabilidad económica de las
explotaciones agroalimentarias, especialmente para las de tipo
familiar. El buen aprovechamiento del agua es una cuestión de
vital importancia para el presente y para el futuro.

En cuanto a ganadería, el presupuesto actual cuenta con
80.000 euros más que en la anterior legislatura, que en el año
2019. Además hay que recordar que desde FOGAIBA y
SEMILLA, al margen de este presupuesto, se ejecutan líneas
específicas de apoyo para el sector.

En agricultura lo que me gustaría remarcar de estos
presupuestos es que en ellos ya se ha plasmado y
presupuestado la elaboración de un plan estratégico de
agricultura ecológica en el que se destinan 100.000 euros.
Entendemos que, pensando en el medio plazo, el fomento de
la agricultura ecológica es vital para reactivar la economía del
sector en Baleares.

De pesca y medio marino, sabiendo la fragilidad del
sector, poner en valor las reservas marinas, las cuales ayudan
a la recuperación de especies demandadas desde el propio
sector pesquero, es una cuestión muy importante, por eso
vemos positivo el aumento de 136.000 euros respecto al
2019, para reforzar las vigilancia de estas reservas marinas.

Si de verdad se quiere potenciar la economía del sector, se
tiene que poner el acento en la importancia de que el producto
local y su consumo realmente nos permita no depender tanto
de lo que nos llega de fuera. Es por esto que esta conselleria
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tiene una Dirección General de Soberanía Alimentaria, para
dedicar el esfuerzo a potenciar el incremento y el consumo
del producto local y sobre todo fomentar una alimentación
sana dentro de Baleares. Por eso, no entendemos cómo puede
crear esa crispación, cuando lo único que se pretende es que
aumente la economía dentro del sector primario de Baleares.

En cuanto a las enmiendas, por nuestra parte aceptaremos
la enmienda 10075 del Partido Popular, para la dotación de un
Plan estratégico para el sector ganadero de las Islas Baleares,
con una cantidad de 300.000 euros, tal y como indica la
enmienda. Me gustaría comentar que esta enmienda es
producto de una PNL que se presentó en la Comisión de
Economía, donde además todos los partidos vimos por
unanimidad que era necesario, lo negociamos, y llegamos a un
entendimiento con la Sra. Pons, y creemos que es positivo
para el sector y por eso mismo se va a aceptar.

También aceptaremos la enmienda 9729 de El Pi, siempre
y cuando acepten la transacción que hemos propuesto, ahora
la pasaré, que lo que realmente hace es aumentar en 68.000
euros, una partida que ya había para las ayudas, en cuanto a
costes eléctricos de las explotaciones agrícolas y ganaderas
y conseguir así que esa linea aumente a 125.000 euros, ahora
pasaré la hoja cuando acabe.

En cuanto a la enmienda 10076 del Partido Popular,
pensada únicamente en vaciar el contenido de la Dirección
General de Soberanía Alimentaria, evidentemente no se
aceptará por nuestra parte. Pero me gustaría volver a recordar
la importancia de esta dirección general, si de verdad
queremos que el sector crezca, sobre todo en cuanto a
competitivitat económica, esta dirección general supone
poner el acento en el fomento del uso y de la
comercialización de nuestro producto local, algo que creemos
que es de vital importancia, y más sabiendo que este sector va
en horas bajas y necesita un gran impulso para que el producto
local sí que pueda llegar a todas las viviendas y que se pueda
acceder sin ningún problema.

El resto de enmiendas, ya adelanto que votaremos en
contra, algunas porque la baja propuesta afectaría a cuestiones
muy importantes de esta conselleria y otras simplemente
porque no entran dentro  de la hoja de ruta de nuestra
formación política, o porque ya directamente están
contempladas y creemos que la dotación presupuestaria es
suficiente como para ejecutarlas. Por eso mismo, el resto sí
que votaremos en contra, mientras que las que ya he
comentado y ahora pasaré la hoja, serán aceptadas si así lo
determinan y no tienen ningún inconveniente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Primer
donar la benvinguda i les gràcies a part de l’equip de la
Conselleria d’Agricultura, que aguanta aquí estoicament el
debat. Jo no citaré els clàssics, perquè som més terrenal i
parlaré només d’agricultura, pesca i alimentació.

Sr. Rodríguez, ja li vaig explicar a la comissió, el que passa
és que vostès en això i en pràcticament tot van a pinyó fix, no
escolten, han agafat el carril..., jo diria que el voral de
l’extrema dreta, tot dret i cap dret cap a l’enfront. Vius, que si
van cap dret i tan aviat, de vegades es peguen qualque bufetada. 

És cert, sobirania alimentària és un concepte que encunya
Vía Campesina, per cert, organització agrària de referència a
tot centre i sud d’Amèrica i l’Àfrica, ho dic perquè hi ha
pagesos, hi ha persones que viuen en el centre i sud d’Amèrica
i Vía Campesina és qui les ha encapçalades històricament. Per
cert, concepte sobirania alimentària, assumit per la major part
d’organitzacions agràries d’Europa, que ho sàpiga. Idò sí, Sr.
Rodríguez, els governs fan política també en l’agricultura i si
no ho demani al seu amic, quasi soci, Sr. Company, que el
temps que va ser conseller en va fer molta.

Dona pagesa. Vull aprofitar per reivindicar el paper
imprescindible de la dona pagesa a les explotacions agràries
de tota la vida, un paper reconegut per tot l’arc parlamentari,
menys pel galliner de l’extrema dreta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Méndez, em sap greu però, per favor, no compari la
lluita històrica de les comunitats pageses de tot el món, en
aquestes lluites per cert alguns hi han deixat la pell, amb les
multinacionals cerealistes que monopolitzen el mercat,
enfonsant precisament aquestes comunitats pageses i aquestes
comunitats pageses lluitaven en nom de la sobirania
alimentària, i ja ho he explicat al Sr. Rodríguez, el terme
encunyat per Vía Campesina, és un terme assumit per les
organitzacions professionals agràries de tota Europa a dia
d’avui.

Anem per feina. Aquesta conselleria gestiona una àrea
delicada, és cert que afecta poques persones, quedam, és cert,
pocs professionals tant a l’agricultura com a la pesca. La
qüestió és que el pressupost d’aquestes àrees afecta tot el
territori no urbanitzat i la mar, per això deia que és una
conselleria delicada. A un territori tan fràgil, un territori amb
la pressió urbanística que té el nostre, una mar amb una
pressió brutal, la gestionen els pocs pagesos, ramaders i
pescadors que ens queden. Per tant, crec que entre tots hem de
mostrar la sensibilitat que es mereix tant el territori, com el
sector. 

Un cop vist el pressupost d’aquesta conselleria, veiem que
va en la bona línia encetada la passada legislatura pel conseller
Vidal, i ajusta les línies d’ajut a les necessitats del sector,
sobretot les que són pròpies, és a dir, les no cofinançades, ja
que serveixen per fer aquesta feina fina tan necessària per
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donar suport a la xarxa de petites empreses pageses del país.
S’ha de dir  que tenim un sector que al llarg de les darreres
dècades ha fet un gran esforç per modernitzar-se, però a dia
d’avui paradoxalment ens trobam amb un sector
tecnològicament a l’alçada de qualsevol agricultura del món i
alhora mancada de relleu generacional. Per tant, és
imprescindible seguir fent feina tant en la formació com en la
incorporació  de joves a l’activitat ramadera, amb les línies
d’incorporacions de joves i de formació en col·laboració amb
tot el sector.

La nostra és una agricultura productiva i capdavantera en
molts de sots-sectors. Som també exportadors, tant de
producte fresc, com de producte transformat, tenim, per tant,
una agroindústria que també és capdavantera, a més de ser
molt diversa: tenim cellers, tenim tafones, tenim
formatgeries, empreses sobrassaderes, empreses artesanals i
un llarg etc. Aquestes empreses que complementen i donen
sentit a l’activitat productiva, posant en valor el producte
primari. Aquests pressuposts també donen resposta a les
necessitats de l’agroindústria arrelada a tot el territori de totes
les Illes Balears.

Quant a la malmenada Direcció General de Sobirania
Alimentària, és per als que coneixem el sector, sobretot per
als petits productors i indústries artesanals, una direcció
general benvinguda i necessària, amb els programes ITS que
gestionarà aquesta direcció general podrà donar suport al
producte local i sobretot als productors locals, posant en valor
la feina, la gran tasca que fan. És imprescindible aprofitar
aquesta direcció general per posar en valor la feina dels
pagesos productors del país.

Per altra banda, estam d’acord amb el PP que la ramaderia
necessita un pla de xoc, fa temps que la cabana ramadera
davalla any rere any. Per tant, donarem suport a l’esmena
1075, i també, com no podia ser d’altra manera, donarem
suport a la transacció, si l’accepta el Grup El Pi, que li han
proposat des d’Unidas Podemos.

Voldria aprofitar la intervenció per fer dos precs a la
consellera: diàleg amb el sector, tenim un sector altament
associat, altament organitzat, ja voldrien altres sectors tenir
interlocutors tan vàlids com l’agrari. Per això, li deman que ho
aprofiti  i dialogui, arribi a acords, el sector i el territori bé
s’ho mereix.

 I l’altre és si durant aquesta legislatura som capaços entre
tots de resoldre el tema del patrimoni de les cambres agràries.
Aprofitant la reforma de la Llei agrària el conseller Vidal va
deixar la solució del tema escrita a dita llei. Seria molt bo
deixar aquest tema que fa quaranta anys que ens rodola de
legislatura en legislatura i les organitzacions agràries, sobretot
Unió de Pagesos de Mallorca, venen reivindicant legislatura
rere legislatura des de fa quaranta anys.

Com deia, aquest pressupost és realista, és un pressupost
ajustat a les necessitats de la pagesia i la pesca del país. Per
això hi votarem a favor amb les transaccions i l’esmena del
PP. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup no té
esmenes a aquesta secció, la qual cosa és bona senyal, si no
hem esmenat en principi evidentment és perquè fem un vot de
confiança i això és així. 

Nosaltres hem fet un vot de confiança perquè creiem que
aquest pressupost assegura les grans línies que hem estat
seguint, sobretot en l’anterior legislatura en què -com vostè
sap- es va elaborar la Llei agrària, nosaltres hi vàrem participar
de forma intensa, i és un vot de confiança sotmès a vigilància,
evidentment, nosaltres... m’adreço a vostè, Sra. Consellera,
perquè com que ja li dic no tenim esmenes i aprofito aquesta
ocasió per almenys traslladar-li -ja que no hem tingut ocasió
de fer-ho en seu parlamentària amb anterioritat- el que ens
preocupa a nosaltres de la política que està portant a la
conselleria amb la major o menor plasmació pressupostària
perquè -com s’ha demostrat en el seu discurs de rebuig de les
esmenes a la totalitat- hi ha molts d’aspectes de la seva
conselleria que tenen una difícil visualització pressupostària
i que, per tant..., motiu pel qual, doncs..., de fet ha dedicat poc
espai de la seva intervenció a parlar d’aspectes estrictament
pressupostaris. 

Jo li agafo el guant i li vull també treure alguns temes que
a nosaltres ens preocupen i que espero que l’execució
d’aquest pressupost, l’execució d’aquest exercici hi doni
resposta.

Per començar li vull plantejar dos temes que són molt
importants per al bon funcionament de la governança del
sistema agrícola, ramader, pesquer a la nostra comunitat
autònoma, que són dues reivindicacions antigues del nostre
partit i que jo vull traslladar-li perquè creiem que afavoriria
moltíssim la bona governança del sistema i concretament la
bona governança del sistema a Menorca i és que es dóna una
circumstància que -com vostè sap-, és clar, tenim
competències d’agricultura, de ramaderia, de pesca
transferides als consells insulars, excepte al de Mallorca.

Pel SEMILLA i el FOGAIBA on no hi ha presència
d’aquests consells insulars, la qual cosa genera moltes
disfuncions i fa que moltes vegades la política agrària conjunta
a les Illes Balears estigui molt condicionada per una visió que
no representa la totalitat de la problemàtica del territori, sent
molt conscient, que evidentment la problemàtica concreta de
Menorca és molt diferent de la del conjunt i la d’illes com
Eivissa i Formentera, també és molt diferent del conjunt. 
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Precisament per això creiem que aquests consells haurien
d’estar als òrgans de govern de SEMILLA i de FOGAIBA. No
vàrem aconseguir fer-ho quan vàrem canviar la llei, però de fet
els estatuts d’aquestes entitats, estan aprovades per una norma
reglamentària, per tant, el Govern podria fer-ho i crec que
seria un pas molt important.

El segon element important per a aquesta governança del
sistema és un compromís que hi ha a la Llei agrària i que quan
tengui ocasió m’agradaria saber la seva opinió respecte d’això,
que és la transferència de les competències d’agricultura al
Consell de Mallorca. MÉS per Menorca està preocupat perquè
Mallorca assumeixi d’una vegada per totes les competències
en agricultura perquè aquest model asimètric crea
moltíssimes disfuncions i moltíssimes dificultats i molta falta
de comprensió des de la conselleria de la política agrària que
convé fer a Menorca.

Volia..., acab aquests dos apunts en matèria del que li deia
la...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la governança de (...). Estic preocupat per Mallorca,
efectivament, estic preocupat per Mallorca perquè hi hagi
coses que vagin malament a Menorca.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Després volia..., és clar, vostè ha tret un tema que és que ha
dit, un dels temes no pressupostaris o que no tenen plasmació
pressupostària, però que evidentment formen part del pla de
treball que aprovem mitjançant aquest pressupost, que és el
desenvolupament de la Llei agrària, tema molt important
perquè evidentment tenim una llei agrària nova de trinca,
després respondré a la Sra. Pons i Fullana sobre les crítiques
que ha fet sobre la Llei agrària i també li donaré la meva
opinió...

I aquí hi ha dos temes que em preocupen que tenen a veure
amb el seu partit i amb la posició que va fer el seu partit quan
vàrem discutir la Llei agrària que crec que es compadeixen
molt poc amb la preocupació que vostè ara ha expressat sobre
el canvi climàtic. Per tant, m’agradaria també, com a mínim,
a mi... necessito fer-li, cridar-li l’atenció sobre aquests temes,
però podem (....) malauradament un paper... molt negatiu en
l’elaboració de la Llei agrària perquè ens va dificultar i va
aconseguir frustrar les polítiques d’esquerres en dos
mecanismes fonamentals de la política agrària d’aquesta
comunitat autònoma.

Bàsicament, de forma totalment sorprenent, la pressió que
va exercir el representant que vostès tenien en la ponència va
fer que la llei, quant a la grandària dels locals de venda directa
tornés a augmentar. És a dir, amb la llei del Sr. Company
estaven a 150 m2, els vàrem rebaixar a principi de legislatura
a 75 i Podem va presentar una esmena perquè tornessin a ser
de 150.

És clar, a mi m’estranya que havent... amb aquests
mimbres, ara és clar, ara... ens vengui a abanderar que des de
la seva conselleria la seva gran prioritat és lluitar contra el
canvi climàtic, quan amb aquesta esmena que, malauradament,
com que vostès formaven part de la majoria que donava suport
al Govern, no va haver-hi manera, tot i que vaig presentar un
vot particular sobre aquesta qüestió, però l’únic que vaig
aconseguir és que quedessin en 110m2, vam afavorir una
terciarització, una terciarització del camp a base de facilitar la
proliferació de locals de venda directa que, com vostè sap
molt bé, és una activitat complementària i que, per tant, l’hem
de limitar al màxim perquè es tracta que sigui una activitat
estrictament complementària de la activitat agrícola.

El nostre discurs sempre és: deixem que els pagesos facin
de pagesos. Recordo les discussions amb els partits de
l’oposició, que sempre surten amb aquest discurs on d’alguna
manera diuen: “com que els pagesos no es poden guanyar la
vida fent de pagès que facin altres coses”. Nosaltres creiem
que és una via equivocada. Deixem que els pagesos facin de
pagesos.

I vostè tenen una tendència, i aquí em refereixo en general
al Grup de Podem, però a vostè, a fer un discurs que és:
ajudem els patits, i ajudem els petits vol dir, doncs això,
escolti, que puguin fer locals de venda directa o l’altre gran
ressò, l’altre gran mecanisme que va quedar frustrat que és de
la grandària de les finques agràries preferents. 

Amb la lle i del Sr. Company es va establir que la finca
agrària preferent podia tenir 10 hectàrees contínues o 72 de
discontínues. Vostè sap que això és molt important perquè la
finca agrària preferent és aquella en què es poden fer tota una
sèrie de... d’equipament, que té una dimensió urbanística. Per
tant, és molt important limitar-ho.

Doncs, en modificar la Llei agrària vam haver-ho de
rebaixar per la pressió de Podem amb aquest discurs d’ajudem
el petit, llavors vostès hauran de decidir..., és dir, aquest
ajudem el petit, fins on arriba, perquè és clar el petit també...
ajudem el petit també vol dir deixar construir en rústic petites
casetes com vostè que abans ha reivindicat la seva pertinença
de Ciutadella, que és una cosa que ha passat a Ciutadella. 

Deixem que els petits facin, deixem que els petits facin i
al final deixem que els petits facin que és una política que s’ha
imposat a Mallorca, a Eivissa i a Formentera i que a Menorca
hem aconseguit evitar-la, i els resultats estan a la vista, porta
que sí, sí, ajudem el petit, però al final el que fa aquest ajudar
el petit és que el territori, el paisatge i per extensió l’activitat
agrària quedin trinxades i no es puguin dur a terme.

Li he volgut treure aquests dos temes perquè vostès
entengués que li volia dir jo quan li deia que nosaltres
vigilarem quin desenvolupament fan de la Llei agrària, perquè
hi ha algunes coses que ens preocupen, que vèiem que són
contradictòries i que no s’acaben de competir gaire amb
aquesta preocupació que vostè ha expressat sobre el canvi
climàtic.
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Quant a la intervenció de la Sra. Pons Fullana i la crítica
que ha fet de la Llei agrària i d’alguns dels seus elements i la
lloança que ha fet de la Llei Company, jo només li citaré, li
diré algunes de les coses de les quals parla la Llei agrària que
es varen introduir gràcies a la reforma que vàrem fer, hi ha
alguns conceptes que han sortit: agricultura ecològica,
producte de proximitat, custòdia del territori,
comercialització  del c ircuit curt, cooperativisme,
aprofitament de l’aigua, promoció del paper de la dona al
camp, races autòctones, llavors autòctones, i això ens du a
conceptes fonamentals de la seva conselleria com és el
producte de qualitat i la sobirania alimentària.

Sobirania alimentària, que aquí s’ha fet certa befa i certa
mofa de la sobirania alimentària, i jo els recordaria, recordaria
a la gent que, bé, la gent, perdó, a l’il·lustre públic que
m’escolta, que per exemple a Menorca el 17% dels productes
que es consumeixen són produïts a la mateixa illa, en canvi a
Eivissa aquest percentatge és de menys de l’1%. Doncs, tots
aquests que fan mofa i que fan befa de la sobirania alimentària
m’agradaria que em diguessin què troben que és millor.
Nosaltres estam totalment a favor de la sobirania alimentària,
li donam suport en aquest tema, nosaltres creiem que aquest
17% hauria d’augmentar i que aquell 1%, vostè en diu 3, pot
ser és un 3% i jo estic equivocat, també hauria d’augmentar i
per això ens trobarà al seu costat.

Només per acabar, fer referència a..., em sembla molt bé
i és molt legítim que vostè es preocupi per les vaqueries, però
si una cosa tenim a aquesta comunitat autònoma són vaques, ja
sé que hi ha disset vaqueries a Mallorca, deu ser molt greu,
però li posaré l’exemple, agafant el tema de les vaques, i si
alguna cosa produeix aquesta comunitat autònoma és llet, eh!,
vull dir que per això pot estar tranquil·la, perquè en això sí que
som totalment autosuficients. Només volia posar l’èmfasi en
el que deien de l’agricultura a Menorca, del que deien de
l’agricultura a Mallorca, que és que de les 18.000 vaques que
hi ha a les Illes Balears, 10.000 són a Menorca. N’hi ha 8.000,
són moltes, eh?, però és per entendre el que jo anomenava
l’asimetria de moltes polítiques agràries que requereixen que
la política que es fa des de Palma sigui totalment respectuosa
amb les polítiques que es fan a cadascun dels consells. Per
això, donar veu als consells i fer-los partícips d’aquestes
polítiques perquè, fixi-s’hi, és clar, Menorca té només 10.000
de les 18.000 vaques que hi ha a les Illes Balears, però clar,
sent com és tant més petita evidentment és una dada
significativa i l’he volguda agafar com a símbol de tot el que
he dit en antelació.

Respecte del posicionament del nostre grup, nosaltres
mantindrem, nosaltres donarem suport, com li he dit al
començament, al pressupost de la conselleria i mantindrem el
vot formulat en comissió. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyors i senyores
diputats. Sra. Consellera. Volíem agrair també, primer de tot,
la presència de la directora general de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària i de tot el seu equip, gràcies per ser
aquí. 

Bé, el pressupost d’aquesta conselleria és de més de 43
milions d’euros en total, com s’ha comentat, això suposa, que
també ho ha comentat la consellera, més del 40% de la
despesa pública i això, encara que ja s’ha dit, ho volem
reforçar i volem agrair aquest gran esforç perquè realment
està molt per sobre de la mitjana nacional.

A aquest pressupost estan inclosos fons que gestiona els
serveis de millora agrària i pesquera, amb més de 2 milions
d’euros, i això està complementat amb 98,6 milions d’euros
del FOGAIBA, que això per a què serveix? Per executar les
polítiques agràries i pesqueres, per a les derivades de la
política agrícola comuna i dels fons de l’instrument financer
d’orientació de la pesca, també de les mesures de
desenvolupament rural i altres ajudes europees. Per tant,
doncs, FOGAIBA pensam que està dotat adequadament.

També està complementat amb 10 milions d’euros per a
set projectes de l’ITS que són essencials per al sector primari,
i també estan totalment justificats. Això pensam nosaltres. 

Això, bé, confirma les explicacions de la Sra. Consellera,
el nostre grup dóna suport a aquests pressuposts perquè
suposen un compromís real amb el sector agrari, pesquer i
agroalimentari. Per aquest motiu no donarem suport a cap de
les esmenes presentades a la totalitat.

Quant a l’esmena 10114, del PP, per donar de baixa
60.000 euros de capítol 1, d’alta direcció del FOGAIBA, i
donar-los a reparacions i manteniments, no donarem suport,
ja que els 583.000 euros que estan pressupostats en aquesta
partida pensam que ja són suficients i, per altra banda,
legalment s’estableix que els òrgans de gestió del FOGAIBA
són de direcció gerent i adjunt a gerència. Per tant, la dotació
prevista del capítol 1 és totalment adequada i correcta, això
pensam nosaltres.

Quant a l’esmena d’afectació núm. 10075, del PP, per fixar
300.000 euros del Pla estratègic del sector ramader, votarem
a favor, perquè és un import ja inclòs dins dels 2.339.000
euros que estan pressupostats inicialment, i  es tracta de
concretar aquest import per al Pla estratègic.

Quant a la partida de la sobirania alimentària, que això té
molta mica. Bé, per a nosaltres és important, per què?, perquè
és una direcció general nova i per al 2020 compte amb
projectes propis per a la promoció d’alimentació sostenible,
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per a la promoció i regulació de mercats amb l’objectiu de
garantir una alimentació sana i equilibrada, un comerç
responsable i sostenible i conscienciar sobre l’impacte del
sistema alimentari. Els dos programes destinats per al proper
any ja cerquen per una banda millorar la cadena alimentària i
per altra banda garantir  e l dret a una alimentació saludable,
sostenible i justa per a la nostra societat. Total, que donam
suport totalment a aquesta direcció general perquè és molt
important, és molt important aquesta feina, o sigui que està
totalment justificada. 

La dotació pressupostada està justificada, com acab de dir,
i compleix també una cosa molt, molt important que és els
acords de Bellver, en aquest sentit a l’acord 139 diu que s’ha
de fomentar una cultura de comerç de proximitat i de consum
de productes quilòmetre 0 afavorint la cooperació entre el
sector comercial tradicional i els sectors agrari i pesquer. Ho
compleix perfectament.

Un altre acord de Bellver és el 140 que diu, promoure la
compra en el sector públic de comerç de proximitat i de
consum de productes quilòmetres 0. Per tant, també està
justificada econòmicament i funcionalment.

Per tant, no votarem a favor de l’esmena núm. 10076, del
PP, que proposa destinar a pressupost per a la sobirania
alimentària ajudes per a les confraries de pescadors per un
import de 179.000 euros, per què?, perquè existeix ja una
ajuda directa a la federació i altra destinada al suport a les
confraries. En aquest mateix sentit tampoc no donarem suport
a les esmenes 9566 i 9567, de Ciudadanos.

Quant a l’esmena 10084, del PP, que proposa 500.000
euros per a l’escorxador de Ciutadella, per a la seva gestió
insular, rebutjarem aquesta esmena perquè l’article 29 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, diu que els municipis de les
Illes Balears tenen competència pròpia sobre la regulació i la
gestió dels escorxadors. A més, està pressupostat transferir
recursos al FOGAIBA per dues línies d’ajudes destinades a les
millores d’escorxadors precisament.

Quant a l’esmena 9568, de Ciudadanos, que proposa
300.000 euros per al FOGAIBA en lloc de destinar-los a
despesa elèctrica, no donarem suport, per què?, perquè la
conselleria paga factures d’electricitat de 28 punts de
subministrament. Per tant, està justificat. Per altra banda, la
dotació del FOGAIBA és suficient per executar les seves
funcions, com abans he comentat. 

En el mateix sentit votarem en contra de l’esmena 9569,
de Ciudadanos, on proposa dotar el FOGAIBA amb 184.000
euros en lloc de destinar-los a seguretat ja que la conselleria
té despeses de seguretat a tres dels seus edificis  i  també
perquè està totalment justificada aquesta despesa.

Quant a l’esmena 9570, de Ciudadanos, on proposa
destinar 2 milions d’euros a regadius, no votarem a favor, per
què?, perquè la dotació existent està justificada per a projectes
de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural i, per altra banda, les necessitats

d’actuacions als regadius estan previstes, a més, amb dotació
de l’impost de turisme sostenible.

Quant a l’esmena 9482, de VOX, on proposa la
construcció d’una planta de compostatge a Eivissa amb una
dotació de 2.700.000 euros, el sentit del vot serà negatiu
perquè quant a les necessitats d’actuacions als regadius ja
estan previstes amb dotació de l’ITS. 

Quant a l’esmena 9729, d’El Pi, a una transacció que
proposa, com s’ha comentat, destinar 68.129 euros per
bonificar els costs elèctrics de les explotacions agrícoles i
ramaderes, sí que donarem suport ja que hi ha un programa
específic per a això i està justificat.

Per acabar, entenem que el pressupost per a 2020 és
adequat per complir els objectius d’aquesta conselleria, que
són molts, i el pressupost és el que és, però es fa un esforç
enorme. Per tant, tenen tot el nostre suport. 

Un d’aquests objectius que segur que en faran molts més,
però, és fomentar el consum de producte quilòmetre zero,
com s’ha repetit, amb campanyes de promoció de mercats
municipals i també el producte i el comerç de proximitat,
especialment al sector d’alimentació; defensar una agricultura
basada en la gestió sostenible del sòl, de l’aigua i de la
biodiversitat; fomentar la producció local de tots els sectors
d’aquesta conselleria, també els  canals curts de
comercialització i la venda directa, avançant cap a una
sobirania alimentària.

Desitgem molt bona feina, molta feina a la Sra. Consellera
i a tot el seu equip.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Benlloch. Començam el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. López, miri, presentam les esmenes jo li diré  per què,
presentam les esmenes, perquè venim aquí a fer feina i perquè
ens hem estudiat els pressuposts, i  també perquè complim
amb la nostra feina de control del Govern. Per açò hem
presentat aquestes esmenes.

A la consellera, no digui, Sra. Consellera, que no ha tingut
retallades a la seva conselleria, no ho digui, i ja veurà, ja veurà,
com de difícil  tindrà el dia a dia i com de malament ho
passarà, n’estic segura, quan vostè vegi que no pot pagar,
n’estic segura, que ho passarà malament.
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I al Sr. Castells, miri, ja sabem, Sr. Castells, que vostès, el
seu grup, es volen atribuir tot el mèrit, ho sabem; ara, els
mèrits de la Llei agrària, fins i tot els mèrits de les dietes dels
malalts. Tot ha estat gràcies a vostès, tot, però mentrestant el
que va presentar la proposició no de llei a la Comissió de
Salut va ser el Partit Popular. Si vostè hi hagués volgut donar
suport...

(Petit aldarull)

... hagués vingut a la comissió, hagués vingut a la comissió, i
no va venir, ni vostè ni ningú del seu grup. Però és igual, és
igual, tot és gràcies a vostès, el mèrit és seu, és igual.

I vull manifestar el sentit del vot a les esmenes presentades
pels altres grups parlamentaris. Anunciam el vot a favor de les
esmenes a la totalitat, de VOX, 9414, 9417 i 9430. Respecte
de les esmenes parcials, ens abstendrem a les esmenes de
Ciudadanos 9570, 9568 i 9569, i votarem a favor, també de
Ciudadanos, les esmenes 9566 i 9567. I ens abstendrem a
l’esmena parcial, de VOX, 9482. I també votarem a favor
l’esmena d’El Pi, amb la transacció que s’ha incorporat, 9729.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Después de oír lo que hemos oído
hoy espero que nunca más nos llamen catastrofistas, porque si
alguien hubiera hecho caso o hiciera caso, o nos estuviera
escuchando a estas horas, y oyese que es muy necesario en
este estado de emergencia tener garantizado el suministro de
alimentos, correría al supermercado pues como cuando viene
la guerra, a acumular azúcar. O sea, yo quiero transmitir a la
ciudadanía un mensaje de tranquilidad. Gracias a Dios de
momento no hemos llegado a este punto.

También hemos oído hoy la mejor definición de lo que es
la Comunidad Europea y de la política agraria común: mientras
Europa nos dé algo, va bien.

(Algunes rialles)

Luego somos nosotros el grupo que presenta enmiendas
con poca seriedad, pero bueno...

Vamos a intentar ser un poco serios sobre el tema de la
agricultura, de su coste y de su sostenimiento. Si alguno de
ustedes mira o ha mirado en su momento la factura de la luz
verá que había un complemento de la minería del carbón;
como... con ligazón con Asturias sabrán ustedes de lo que les
hablo; ¿y por qué teníamos este suplemento, tenemos este
suplemento en la factura de la luz?, porque una tonelada de

carbón de mayor calidad traída de la China y puesta en un
puerto español era más barata que una tonelada de carbón
asturiano, y encima de menos calidad, pero se decidió por una
acción estratégica que había que subvencionar esa minería y se
hizo, porque era necesario y obedecía una necesidad social.

Pues de la misma manera nosotros consideramos que es
necesario mantener la agricultura, y como muy bien ha dicho
el Sr. Font la única vía para sostener la agricultura no es sólo
o no es únicamente, aunque también, buscarle una viabilidad
económica, es que la agricultura sin subvenciones no puede
competir, no puede competir por el hecho insular, por el
minifundio, por el régimen de aguas que tenemos aquí, y un
largo etcétera.

Hemos oído un cuento así un poco bucólico, pastoril,
sobre la leche... Pues yo me acuerdo cuando era muy pequeño,
eso sí, en casa de mis abuelos, que vivían en Palma, iba con mi
abuela con la lechera de aluminio a buscar, porque había una
vaquería al lado de..., cerca de la plaza de las Columnas,
íbamos allí a buscar la leche, sí. También cuando yo era muy
pequeño en casa de mis abuelos, en mitad de Palma, mi abuela
siempre dejaba puesta la llave por fuera de la puerta para que
cuando llegáramos no molestáramos y entráramos. Claro, el
progreso a veces tiene cosas buenas y a veces tiene cosas
malas. No diré, porque igual me meten en la cárcel, que, claro,
cuando yo era pequeño la seguridad que existía en el país hacía
que uno pudiera dejar la llave por fuera de la puerta, no lo diré,
no lo diré...

(Remor de veus)

Ya digo, todo progreso... todo progreso tiene cosas buenas
y tiene cosas malas.

Le ha hablado también el señor de El Pi de la
biotecnología, que yo creo que a usted le debería chirriar algo,
porque lo de la biotecnología, los transgénicos, todo puede
llegar a ser un poco, un poco, un poco peligroso sobre este
campo.

Sobre la intervención del Sr. Castells, de verdad, si alguien
no ha hecho ni befa ni mofa ni nada por el estilo  de la
Dirección General de Soberanía Alimentaria, que reconozco
que... a veces me puede producir un poco de hilaridad, pero el
fondo de esa dirección general no me la produce, porque de
todos los aquí presentes creo que he sido el que ha dicho más
que es un caballo de Troya ideológico metido dentro de este
govern, o sea, yo me lo tomo con muchísima seriedad, nuestro
grupo se lo toma con muchísima seriedad. Nos preocupa
mucho que haya una dirección general con ese nombre y con
esas intenciones. O sea que ni befa ni mofa, se lo aseguro, o
sea, nos lo tomamos como un serio peligro dentro de este...
iba a decir contubernio; no, dentro de este grupo de gobierno
de los acuerdos de Bellver.

(Remor de veus)

Con respecto al Sr. Company, no me ha quedado muy claro
si somos socios y casi amigos, o si somos amigos y casi
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socios... Le puedo asegurar que a lo largo de todos estos días
el Sr. Company y yo no hemos intercambiado más que un
saludo cordial, nada más.

Y por último, y ya que es la última intervención, creo, por
el día de hoy, quiero dar las gracias al Sr. Ensenyat por su
preocupación por mi próstata. Le puedo asegurar que de
momento va bien. No obstante es verdad que a partir de cierta
edad hay que cuidarse. Y quiero decir a la Sra. Santiago que si
era verdad su propuesta de transaccionar, todavía estamos
esperando esa propuesta para ver si la aceptamos o no.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sr. Presidente, con su permiso, simplemente queremos
agradecer la paciencia de esta cámara a estar dispuesta a
escuchar nuevas reflexiones sobre el sentido de nuestro voto,
pero creemos que ha quedado enormemente claro. Queremos
agradecer eso sí, a los partidos que están dispuestos a votar
nuestras enmiendas, su participación.

Y no tenemos nada más que añadir. Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies President. Agrair la transacció que s’ha
plantejat per part de Podem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam al torn de contrarèplica. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Normalmente yo no soy de entrar en
según qué debates, ni polemizar. Así que nada, dar las gracias
y a ver si más o menos va bien la votación, así que nada más.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí vist l’hora, intervendré des d’aquí President. Donar-los
les gràcies a tots, enviar una altra vegada una salutació als
amics i amigues que hi ha en el públic. 

Desitjar-los a tots bon Nadal i aprofitin aquest Nadal per
fer contents els pagesos, practicar la sobirania alimentària i
consumir productes de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons Fullana, en això he
d’estar d’acord amb vostè, igual que a les Illes Balears els seus
problemes i les seves solucions, existien abans que arribés
Podem a la política balear, en això estic d’acord amb vostè, li
assegur que la problemàtica de les dietes dels malalts i les
seves solucions, existien abans de la seva arribada en aquest
Parlament, i sense anar més enfora les meves companyes de
grup, van protagonitzar moltíssimes iniciatives en aquest tema
a la legislatura passada. I, per tant, jo la veritat és que reconec
els seus esforços.

La veritat és que també vull dir una cosa sobre l’esmena
que ha fet referència, jo agraeixo aquí públicament als partits
de l’oposició que van donar suport a aquesta esmena, sense el
vot dels quals aquesta esmena no s’hagués aprovat. Nosaltres
tenim molt clar i en el nostre comunicat de premsa ho vam dir,
però per si quedava algun dubte, jo aquí agraesc el suport
d’aquests partits. Igual que he de formular el meu agraïment al
PSOE, a Unides Podem i a MÉS per Mallorca que també ens
han donat suport a moltes esmenes que també han sortit
endavant i evidentment sense el suport d’aquests partits,
tampoc haguessin sortit endavant.

Aquí venim a fer això, Sra. Pons Fullana, a cercar suport
per aconseguir que les nostres polítiques tirin endavant. Jo li
agraeixo molt el seu suport a aquesta esmena que vostè ha fet
referència i m’imagino que vostè també està agraïda del suport
que nosaltres vam donar a algunes esmenes del seu grup.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. No farem ús d’aquest segon torn,
però sí volia agrair també totes les aportacions de les
senyores i senyors diputats. I sobretot desitjar-los unes molt
bones festes!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, començam la darrera votació
del dia d’avui. Hi és tothom?

Debat número 8 de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 17, Conselleria d’Afers Socials  i  Esports, amb les
seccions i entitats afins.

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Votació de l’esmena 9401. Passam a votar. Votam.

3 sí, 53 no, 3 abstencions.

9411. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9429. Votam.

19 sí, 34 no, 5 abstencions.

9438. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9440. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9444. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9451. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9455. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9465. Votam.

3 sí, 55 no, 1 abstenció.

9467. Votam.

3 sí, 40 no, 16 abstencions.

9474. Votam.

3 sí, 35 no, 21 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. 

Votació 9533. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9534. Votam.

56 sí, cap no, 3 abstencions.

9540. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9542. Votam.

24 sí, 30 no, 3 abstencions.

9545. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9546. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9547. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9559. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9561. Votam.

4 sí, 32 no, 22 abstencions.

9608. Votam.

23 sí, 32 no, 4 abstencions.

9609. Votam.

24 sí, 31 no, 3 abstencions.

9610. Votam.
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21 sí, 32 no, 6 abstencions.

9611. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9612. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9614. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9615. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9616. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9617. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9620. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena 9830. Votam.

17 sí, 35 no, 5 abstencions.

9831. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9832. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9833. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9834. Votam.

19 sí, 34 no, 5 abstencions.

9835. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9836. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9984. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9998. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 10000. Votam.

24 sí, 30 no, 5 abstencions.

10001. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10021. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10022. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

10023. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

10024. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10027. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10028. Votam.

24 sí, 31 no, 3 abstencions.

10029. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

10030. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10031. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

10032. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10050. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.
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10054. Votam.

24 sí, 30 no, 5 abstencions.

10055. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

10056. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10057. Votam.

15 sí, 35 no, 8 abstencions.

L’esmena 10058 té una transacció que ha estat acceptada.
Cap grup no s’hi oposa? Idò passam a votar l’esmena 10058
amb la transacció incorporada. Votam.

58 vots sí, 1 no, cap abstenció.

10059. Votam.

16 sí, 35 no, 8 abstencions.

10060. Votam.

16 sí, 35 no, 7 abstencions.

10064. Votam.

16 sí, 35 no, 8 abstencions.

10077. Votam.

24 sí, 30 no, 5 abstencions.

10078. Votam.

24 sí, 30 no, 5 abstencions.

10079. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

10095. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10105. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10118. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Començarem les votacions del debat número 9, de totalitat
i globalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut i
Consum, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votam les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Votació de l’esmena 9412. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9434. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9442. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9443. Votam.

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

9456. Votam.

19 sí, 32 no, 7 abstencions.

9468. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9469. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

9470. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

A continuació passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. 

Esmena 9510. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9535. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9537. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9538. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9563. Votam.
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24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9581. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9582. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9583. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9584. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9585. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9586. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9587. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9588. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9589. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9590. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9591. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9592.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9593. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9594. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9595. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9596. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9598. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9599. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9600. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9602. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9603. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9604. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9605. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9621. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9624. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9637. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9638. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9639. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes.

9669. Votam.

11 sí, 31 no, 16 abstencions.
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9670. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9672. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9674. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9698. Votam.

27 sí, 31 no, cap abstenció.

9705. Votam.

27 sí, 31 no, cap abstenció.

9707. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9714. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9715. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

A continuació passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Esmena 9840. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, farem una votació
conjunta...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president... President, disculpi, sí, jo demanaria la
votació separada de la 10124, per favor, que és la darrera del
bloc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes 9837, 9838, 9839, 9841,
9869, 9871, 9872, 9874, 9876, 9883, 9885, 9886, 9887,
9888, 9889, 9890, 9895, 9897, 9898, 9899, 9900. 9901,
9907, 9918, 9978 i 9979. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Ara votam la 10124. Votam.

24 sí, 31 no, 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, farem una votació
conjunta de les esmenes següents: 9870, 9873, 9875, 9877,
9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9884, 9891, 9892, 9893,
9894, 9896, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9909, 9910,
9911, 9912, 9913 i 10035. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, la 10167. Votam.

26 sí, 30 no, 3 abstencions.

Passam a votar la darrera votació del debat número 10, de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb les seccions i entitats
afins.

En primer lloc votam les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Esmena 9414. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9427. Votam.

19 sí, 32 no, 7 abstencions.

9430. Votam.

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

9482. Votam.

8 sí, 35 no, 16 abstencions.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Esmena 9566. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9567. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9568. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9569. Votam.

8 sí, 32 no, 18 abstencions.

9570. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.
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Ara votam l’esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, la 9729 que té una transacció que el grup ha
acceptat, qualque grup s’hi oposa?

Idò votam la 9729 amb la transacció incorporada. Votam.

58 sí, 1 no, cap abstenció.

(Remor de veus)

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena 9846. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9847. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9848. Votam.

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

Esmena 10075. Votam.

59 sí, cap no, cap abstenció.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Esmena 10076. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10088. Votam.

24 sí, 32 no, 2 abstencions.

Votació de l’esmena 10114. Votam.

22 sí, 33 no, 3 abstencions.

22 vots sí, 33 no, 3 abstencions.

I si em perdonen, em diuen que m’he equivocat en el
número de l’anterior votació. 

Votam l’esmena 10084. Votam.

22 sí, 37 no, cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes per a avui, se suspèn la
sessió fins demà a les nou del matí.
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