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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el debat.

Debat número 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, C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials Illes
Balears, 17250.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports, 16595; E17, Institut
Balear de la Joventut, 16611; F01, Fundació per a l’Esport
Balear, 16620; F03, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel,
16622; F15, Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència,
16626; C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials Illes Balears, 16636.

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

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 17, Conselleria
d’Afers Socials i Esports, al programa 232A, cooperació
internacional, 16817, 16823, 16818, 16819, 16820, 16821 i
16822; 313D, atenció a la dependència, 16760; al programa
313E, Serveis Socials, 16769; al programa 313F, protecció i
defensa dels drets dels menors, 16757; al programa 313G,
família i unitats de convivència, 16758; al programa 323A,
protecció i foment de la integració i de la participació social de
la joventut, 16762 i 16761.

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

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

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula, pel
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, bones tardes diputades i diputats. Des
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Consellera, no hem
presentat esmena a la totalitat de tota la secció, però sí que ho
hem fet al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les Illes Balears.

Quant a les esmenes parcials n’hem presentades 27 i totes
les hem presentades de manera constructiva i en positiu, perquè
som davant d’un pressupost molt millorable el qual, encara que
augmenta respecte de l’any passat, tenim seriosos dubtes que
sigui el pressupost que necessita aquesta comunitat autònoma
en temps de COVID-19, ni que serveixi per donar solucions a
grans reptes que ara tenim a les nostres illes quant a serveis
socials.

Permeti’m que faci un repàs de les principals àrees
d’aquesta secció, així com un balanç de la gestió del darrer i
dels darrers anys i el primer repte que nosaltres consideram
important en aquesta conselleria, Sra. Consellera, és rescatar les
famílies i les persones de l’exclusió social, rescatar-les de la
pobresa i de la pobresa, ja sigui severa, moderada o lleu, i la
primera pregunta que ens fem ara és si serà suficient el
pressupostat. I ho demanam perquè no sabem si tendrem les
eines necessàries per arribar a totes les persones que ara en
aquest moment i que dins l’any 2021 ho necessitaran.

És evident que l’Ingrés Mínim Vital és un frau, i amb les
darreres dades que hem sabut avui ho tenim més que clar, 1.676
persones tan sols que se’ls ha acceptat la sol·licitud de l’Ingrés
Mínim Vital fins ara, el mes de desembre, quan es va aprovar
el mes de maig. I d’aquí la importància del decret que es va
aprovar en aquesta cambra, del Decret 10/2020, decret, Sra.
Consellera, que vostè recordarà que li vàrem donar suport, li
vàrem donar suport essent molt crítics amb dues qüestions: una,
crèiem que les condicions i els requisits que vostès havien posat
a la RESOGA, farien que moltes persones no tenguessin ni
Ingrés Mínim Vital ni RESOGA durant una sèrie de mesos,
cosa que ha passat i han hagut de rectificar. I també érem
totalment contraris i som totalment contraris que vostès
eliminin la Renda Mínima d’Inserció, i ho veurem dins l’any
que ve, ho veurem a l’any 2021, aquesta Renda Mínima
d’Inserció ja no està pressupostada en aquest pressupost, hi ha
una quantitat molt petita que vostè va dir que just era el darrer
trimestre de l’any 2020 perquè cobrin els consells insulars, però
milers de persones a tots els consells insulars es trobaran que
no cobraran aquesta Renda Mínima d’Inserció, ni tendran accés
a l’Ingrés Mínim Vital.

Totes les dades que tenim sobre pobresa són dramàtiques,
així com llargues són les cues de la fam. No hi ha fórmules
màgiques ni les ajudes pressupostades seran suficients en
contra del creixement de la pobresa que tendrem dins l’any
2021. L’únic de veres efectiu són les polítiques transversals
adequades per combatre-la i començar per les d’habitatge i
treball que, precisament, aquestes han estat les grans oblidades
els darrers cinc anys i que tampoc no queden garantides en
aquest pressupost.

I fent un repàs d’altres àrees, vull dir que de Menors, ara, en
aquest moment, de menors amb mesures judicials, amb la
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Fundació Estel, ara, dins l’any 2021 per als pressuposts tenim
les mateixes necessitats que fa un any, i podríem copiar les
mateixes paraules que vostè ens va dir fa un any, a Es Pinaret
s’havien d’acabar les instal·lacions; a Es Fusteret s’havien de
traslladar les nines a un altre edifici; tot exactament igual, vostè
ens va dir que dins enguany, a mitjans d’enguany tendríem 32
places, no les tenim a Es Pinaret; ens va dir que s’arreglarien
els problemes de les fugues, dels no-retorns; que s’arreglarien
els problemes de seguretat; i estam igual que l’any passat o
pitjor, perquè no tenim les instal·lacions acabades i ara ens diu
que tal vegada l’any que ve tendrem ja les nines traslladades
d’Es Fusteret i, possiblement, encara no ho sabem cert,
acabades unes instal·lacions de 32 places.

Miri, és un any també marcat, sens dubte, pel tema dels
casos d’ESCIA, d’Explotació Sexual Comercial a menors i
d’Abusos sexuals a menors, i nosaltres li hem presentat unes
esmenes, no entraré en aquest tema, però li hem presentat unes
esmenes perquè es doni una informació adequada als educadors
de la Fundació Estel i també per a millores als programes
terapèutics sobre aquest tema.

Quant a dependència i discapacitat, tenim dos reptes en
aquesta comunitat autònoma des del nostre Partit Popular, des
del nostre grup parlamentari ho trobam així: el primer és reduir
les llistes d’espera dels expedients de dependència. Fa 6 anys,
Sra. Consellera, que vostè és la responsable, i hem de dir que
l’augment d’aquesta, que vostè ha augmentat aquesta partida
aquest any de dependència dins el pressupost, veiem que és
necessària, ja que conforme amb les darreres dades que tenim,
Balears és la tercera comunitat autònoma amb menys inversió
en dependència, el que fa que haguem de lamentar que en el
que va d’any 811 persones han mort a les llistes d’espera de la
dependència a Balears, segons les dades de l’Associació Estatal
de Directors i Gerents en els Serveis Socials.

I el segon repte és millorar el servei de dependència i de
més qualitat que hem de tenir. I hem de dir que enguany, un
any més, segons l’informe de l’Observatori estatal per a la
dependència, presentat l’octubre del 2020, Balears, i ho dic
textualment: “Baleares continúa en lo que pudiera ser una
ausencia de modelo, potenciando la línea de servicios low cost
iniciada en el año 2017, y que ha sido objeto de serias
observaciones en anteriores dictámenes....

(Alguns aplaudiments)

... En estos momentos, el 81% de la cartera de servicios está
basada en este tipo de servicios low cost y en el que las
prestaciones económicas para el cuidado del entorno familiar
ocupan un 51% y la ayuda a domicilio solamente un 3% del
total, lo que provoca que Baleares tenga la peor tasa de
ocupación generada por dependencia de todo el país”.

I precisament la pandèmia i el confinament, Sra. Santiago,
vostè sap que varen demostrar que era més necessària que mai
l’ajuda a domicili, perquè vostès varen haver de fer una sèrie
d’acords per augmentar les hores d’ajudes a domicili, varen
tenir confinament, es varen tancar els centres, hi va haver
moltes persones que l’únic que varen tenir durant quatre mesos
va ser una cridada cada quinze dies, no varen tenir cap servei
més.

(Alguns aplaudiments)

I precisament, nosaltres hem presentat una esmena de 2
milions d’euros, Sra. Consellera, perquè vagi destinada, és una
esmena d’afectació, que vagi destinada a ajuda a domicili.
M’agradaria que l’aprovassin, perquè això diria molt de la
intenció de la conselleria per apostar per aquest servei de
l’ajuda a domicili.

Hem demanat una instal·lació de mesuradors de partícules
de CO2, ho hem demanat a la Fundació APROP, que s’ha
aprovat, ho hem demanat a centres de dia i a residències; ens
diuen que ho faran, hem fet una esmena d’afectació, si ho
haguessin de fer es podria aprovar, però m’agradaria que vostè
ens contestàs si és així.

Quant a l’esmena a la totalitat del Consorci de Recursos
Sociosanitaris, Sra. Consellera, primer de tot vull dir-li que,
com va quedar clar ahir, a les esmenes a l’articulat, vull dir-li
que el nostre grup és totalment contrari a la creació d’una
agència d’equipaments de serveis socials de les Illes Balears,
com som contraris a qualsevol duplicitat o a la creació de noves
estructures o com som contraris a nous càrrecs de confiança, i
aquí tenim moltes preguntes, Sra. Consellera: quina és la
necessitat d’aquesta nova agència? Tendrem el consorci de
recursos i l’agència? Quina serà la diferenciació de funcions?
Per què hem de tenir dos òrgans pensam nosaltres que per fer
exactament el mateix?

I quant a infraestructures sociosanitàries, Sra. Consellera,
vostè i la presidenta, cal recordar que a l’any 2017 varen
presentar un meravellós pla d’estructures residencials o
sociosanitàries, que és aquest meravellós pla, s’havien de fer
566 a l’any 2021...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... 566 places de residència públiques, perquè vostè deia que no
valien les concertacions en aquell moment, vostè deia que
apostaven per les places públiques, bé, doncs, d’aquestes 566
ara en tenim zero i amb molta sort en tendrem 120 dins l’any
que ve. De les 69 places de menors ara en tenim zero i amb
molta sort en tendrem 32 dins l’any que ve. Dels 556 llocs de
feina que vostès havien creat, vostè ens dirà quants en tenim,
perquè li hem fet la pregunta i no ens ho ha contestat.

Per tant, Sra. Consellera, nosaltres creiem que és una
mancança d’aquesta comunitat autònoma i si ho era a l’any
2017, ara, que han tengut més doblers que mai durant cinc
anys, doncs també ho és ara, a l’any 2020, i en el 2021 no
veiem una aposta forta per a infraestructures. Per això,
nosaltres hem presentat tota una sèrie d’esmenes amb algunes
de les quals hem arribat a una transaccional, amb tres
d’aquestes, n’hem presentades 8 i amb tres d’aquestes hem
arribat a una transaccional, evidentment, abaixant les quantitats
que vostès ens han demanat, però creiem que és molt necessari,
Sra. Consellera.

Vull dir que de la mateixa manera que vostè va dir, miri, és
curiós que vostè digués a l’any 2017, en el mes d’octubre del
2017, que les obres de la residència de Son Dureta començarien
dins l’any 2018, i li vàrem dir: per què començarien dins l’any
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2018? I vostè va dir, d’una manera molt taxativa, que no feia
falta la demolició de l’edifici existent, ja que la zona on
s’edificaria es trobava a l’altre extrem del solar i que vostè
garantia que es començarien les obres. Bé, dons ara, a l’any
l’any 2020 i a l’any 2021 no tenim ni edifici de Son Dureta ni
tenim residència, no tenim res de res. Però de la mateixa
manera que a l’any 2021 vostè deia que estaria acabada la
residència de Son Martorell a Palma, i amb molta sort, Sra.
Consellera, sap que no estarà acabada en aquesta legislatura.

Aquest pla, Sra. Consellera, com vostè sap, és un anunci
més buit de contingut a què vostès ens tenen avesats, MÉS ens
té avesats a aquests anuncis buits de contingut, MÉS, el PSOE
i Podem.

Nosaltres hem presentat 8 esmenes, com li deia, alguna s’ha
transaccionat, però no perdem encara l’esperança que es puguin
transaccionar més, perquè si de veres vostès confien a fer
aquestes instal·lacions creiem que haurien de fer una aposta,
perquè és molt necessari, sobretot a centres de dia.

També hem fet una esmena perquè posin en funcionament
el centre de dia, per exemple, de Son Ferriol, i estaria bé, no
l’han posat en marxa, està buit, almanco la setmana passada
que ens ho varen dir totes les entitats veïnals, fins i tot el
director o el gerent del Club de Tercera Edat de Son Ferriol, no
s’ha posat en marxa, tal vegada li han posat avui, pot ser.

Quant a esports, hem presentat una sèrie d’esmenes, una per
a unes instal·lacions a Menorca i l’altra a Sa Pobla, no ens han
transaccionat, per tant, entenem que ens voten en contra, però
ja així ho varen fer també a la comissió. Creiem que també és
necessari que apostin per a noves instal·lacions i es poden fer
mitjançant conveni, no importa ens parlin que no són
competències seves.

I també quant a mesuradors de CO2 a totes les instal·lacions
esportives en els interiors, entenem que ho faran, però si ho
faran per què no ho aproven, Sra. Consellera?

Ho hem dit, uns pressuposts molt millorables i el que més
ens preocupa, uns pressuposts que no donaran solució a aquells
milers de persones que s’ajuntaran cada vegada més i
demanaran ajuda al banc d’aliments, a Càritas, Abaso, Creu
Roja o a qualsevol d’aquelles entitats que en aquests moments
es troben totalment saturades. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados, Sra.
Consellera. Se ha hablado mucho estos días, con un cierto tono
crítico, de este famoso fondo COVID que nosotros queremos
promocionar con más de 500 millones de euros, que cómo lo
gestionaríamos, que cuáles son sus subjetivos intereses, que no
lo habíamos explicado convenientemente, etc. Nosotros, en la

propuesta, en el articulado, lógicamente, explicamos cómo se
debería regular, que es mediante un reglamento que debería
pasar y ser aprobado por este Parlamento, pero les volveré a
explicar, porque yo soy inasequible al desaliento, cuál es la
filosofía de este fondo.

La filosofía de este fondo es detraer dinero de aquellas
partidas que consideramos que en este momento no son
esenciales para poder hacer frente a una serie de ayudas a
pequeños empresarios, a autónomos y familias, básicamente es
esto. Y de ahí la importancia que le damos a la conselleria que
ostenta la Sra. Santiago, porque pensamos que debería ser una
de las principales consellerias implicadas en este reparto de
fondos.

Como usted habrá observado en nuestras enmiendas
parciales, nosotros solo hemos detraído las partidas
directamente relacionadas con la COVID, para pasarlas a este
fondo, porque pensamos que sería mucho más fácil de gestionar
de una manera centralizada, pero no hemos tocado las partidas
esenciales. La enmienda a la totalidad de su conselleria no
representa ni quiere decir, por mucho que aquí
demagógicamente se ha repetido una y otra vez por parte de los
partidos que apoyan al Gobierno, pretender desmontar,
desarticular, vaciar la conselleria y cerrar todos los organismos,
ustedes saben perfectamente cuál es el sentido político de una
enmienda a la totalidad, tanto de unos presupuestos como de las
diferentes consellerias.

Evidentemente, Sra. Santiago, nosotros no pretendemos
cerrar su conselleria y mucho menos en estos momentos donde
consideramos que es absolutamente necesaria y fundamental,
con lo que no estamos de acuerdo es con el reparto que hacen
ustedes de ese presupuesto de que disponen, un presupuesto
que desde nuestro punto de vista es excesivamente escaso. Creo
que alcanza un 4 y pico por cierto del monto total del
presupuesto, aún así y todo, aún así y todo, se ha hecho un
esfuerzo para incrementar las partidas. Pero esas partidas son
absolutamente insuficientes y ¿dónde está el problema? La Sra.
Consellera de Hacienda que ahora mismo está aquí presente,
sabe precisamente cuál es el problema, que estos presupuestos,
lo hemos hablados muchos veces, son faves comptades. Usted
tiene un margen estrecho, muy estrecho de maniobra, si
descontamos del presupuesto las grandes partidas, educación,
sanidad, pago a funcionarios, pago de deuda, etc., le queda muy
poco margen de maniobra y por eso nosotros hemos insistido
en que es necesario un esfuerzo de austeridad, para aumentar
ese margen de maniobra para destinar los fondos a aquello que
ahora mismo es muy necesario. 

Nosotros creemos que sí estamos en un estado de
emergencia. Hemos oído el otro día, creo que era al Sr.
Negueruela, decir que una bajada del 25% del PIB
evidentemente era muy importante, no es que sea es muy
importante, es que es catastrófica, catastrófica. Y no es porque
nosotros queramos venir aquí a hacer catastrofismo, ni que
nosotros pensemos que cuando peor, mejor. Le puedo asegurar
que ojalá estuviéramos en las mejores condiciones, en las
mejoras, ojalá no existiera la pandemia, ojalá no existiera la
crisis económica que ha llevado aparejada parte de ella debido,
en nuestra opinión y punto de vista, a su mala gestión. Pero
ojalá estuviéramos divinamente. O sea, nosotros no deseamos
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el mal ni de esta comunidad, ni de la gente, ni de que todo se
vaya al carajo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y de ahí
esa voluntad, esa voluntad que ha sido ninguneada, ridiculizada
por parte de los partidos del Gobierno de este fondo COVID,
porque como nosotros sí pensamos que hay una emergencia, sí
pensamos que hay que movilizar una cantidad ingente de
dinero, dentro de la medida de nuestras posibilidades, que son
limitadas. 

Y el problema es que de verdad, Sra. Santiago, y yo estoy
convencido que usted tiene preocupación social, o sea yo no le
niego su buena voluntad, yo creo las veces que la he oído
hablar que usted conoce profundamente las necesidades de esta
comunidad autónoma y que intenta atender a ellas. El problema
es que los fondos que usted tiene no le bastan, no le bastan para
atender a ella y no le bastan porque la Sra. Consellera de
Hacienda no le da más y no la da más porque la Sra. Consellera
de Hacienda tiene que atender a otras prioridades que son más
políticas que reales. Ese en definitiva es el grave problema que
tiene usted, Sra. Santiago. Y podemos entrar a discutir
detenidamente el destino último de cada una de esas partidas,
con algunas de ellas nosotros estamos absolutamente en contra
y usted lo sabe y pensamos que en los fondos en estos
momentos deberían establecerse una serie de prioridades y que
estoy seguro que ustedes en un gobierno de progreso, tienen
que contemplar, supongo yo, que consternados las colas en las
ONG de gente yendo a recoger comida. 

Yo creo que para un gobierno que se autotitula progresista,
esto les tiene que doler en las entrañas, yo es que lo creo,
porque, ya digo, yo no creo que ustedes sean todos malos,
malísimos, como ustedes piensan que somos nosotros. Yo no
lo creo, no creo que ustedes vengan con el único objeto de
hacer el mal y perjudicar a esta comunidad y a su sociedad.
Pero si realmente ustedes están consternados, preocupados, de
cómo se está llevando por parte de la sociedad esta carga cada
vez más pesada, hagan algo por arreglarlo. Hagan gestos, los
gestos son muy importantes en política y yo no digo que
acepten todas nuestras enmiendas. Nosotros no hemos venido
en ningún momento a pedir la caridad de que nos acepten una
pequeña enmienda de 5.000 euros, no está en nuestro carácter
ni es esa nuestra función. Pero plantee usted, este gobierno la
necesidad de recortar en algún sitio el gasto innecesario,
adelgacen ese músculo que a ustedes tanto les preocupa y que
no es músculo, es grasa. Recorten algo de sus necesidades
políticas, hablen entre ustedes, pónganse de acuerdo, son tres,
sé que no es fácil. Pero por una vez, más allá de la política de
salón, de chalaneo, de pasillo, hagan política en mayúsculas.
De verdad que yo creo que si alguna vez fueran capaces de
hacerlo, se irían a casa muchísimo más satisfechos.

Yo, de verdad, Sra. Santiago, estoy convenido de que usted
pone la mejor voluntad en las cosas. Me gustará ver cómo va
a desarrollar usted el presupuesto con este escaso margen que
usted tiene y lo que más lamento y siento tener que citarlo en
este momento, es que por desgracia aunque su gestión no es ni
de lejos la peor de este gobierno, siempre estará manchada con
la sombra de lo que usted ya sabe. Y espero que algún día,
algún día se pueda quitar usted esta sombra de encima de su
gestión.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Govern que obre
una qüestió incidental. Té la paraula la Sra. Consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Bona tarda a tots i a totes i gràcies, president. Bé, és un
debat un poc estrany per parlar de debat de pressuposts, primer
perquè la representant del Partit Popular m’ha fet més una
compareixença general que un debat de pressuposts, m’ha
parlat més de l’ingrés mínim vital, de la renda mínima
d’inserció, de la renda social, de la construcció d’edificis, més
que d’un tema pressupostari. I el representant de VOX també
m’ha fet un tema general, no m’ha dit cap número i m’és difícil
situar-me amb aquesta concreció que vostè..., o aquesta
intervenció que vostès han fet. Miraré si els puc respondre,
pens que és poc de pressupostos.

En relació amb el pressupost, amb l’esmena a la totalitat
que presenta el Partit Popular al consorci. Quan un presenta
una esmena a la totalitat a un consorci, un espera que hi hagi
moltes esmenes en aquest consorci i quantes n’han presentat
Sra. Durán? Quantes me n’ha presentades? Res..., 

(Remor de veus)

Escolti, escolti, ...no, ja ho sé. M’ha parlat de Fornells, del
centre de dia de Sant Josep, que no tenim solar del municipi,
del (...) d’Es Castell que ja ho teníem previst, del centre de dia
d’Alaró que ja estava previst. M’ha fet esmenes d’aquestes
característiques per una esmena a la totalitat del consorci. Jo,
com comprendrà, no hi estic totalment d’acord. És cert que ens
hem retardat en les obres, això és cert i un dels meus defectes
és donar dates, no en donaré pus i així no podran agafar-me,
perquè l’únic problema que tenc és que don dates, perquè tenc
informació i després dic, serà això. Sinó tengués les dates, si
vostè no digués l’any 18, l’any 19, l’any 20, no tendríem cap
crítica. Son Martorell en marxa, Marratxí a punt d’acabar, Maó 
s’iniciaran les obres, es licitaran les obres a principis de l’any
21. A Son Dureta es licitaran les obres l’any 21. A Sant Lluís
estam pendents que l’ajuntament ens doni el projecte. A Es
Castell, segurament tendrem ja el projecte d’execució. Centres
de dia, Cala d’Or, Porreres, Calvià, S’Indioteria, estan en
construcció o en projecte ja d’execució. Tot això que vostè
m’ha mostrat amb aquest mapa és allò que jo li estic dient. 

Que ens hem retardat?, sí, perquè ja no depèn de nosaltres,
quan tu fas una licitació i l’empresa es retarda, he de donar aquí
comptes. Però totes les obres que vostè m’ha mostrat estan en
marxa o estan a punt de posar-se en marxa, amb retard és cert,
però s’han fet. Quantes obres em podrà dir vostè públiques de
residències amb aquest volum d’obres, que s’ha fet durant
qualque legislatura?, cap. Per tant, aquest mapa que vostè m’ha
mostrat, s’està posant en funcionament, però absolutament amb
retard i a vegades no és culpa nostra.
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Son Ferriol, Sra. Durán, ja està acabat, queda la funció que
té el consorci, ja està lliurat a l’Ajuntament de Palma que és el
que l’ha de posar en marxa. No l’hem de posar en marxa
nosaltres, nosaltres feim les obres i després el retornam a
l’ajuntament i l’ajuntament el posa en marxa. Jo no el puc posar
en marxa, jo dins l’any 20 ja tenia el pressupost per poder
concertar les places de centre de dia i l’any 21 també. Nosaltres
no les hem de posar en funcionament, nosaltres hem de tenir els
pressupostos per poder-les concertar i que efectivament
estiguin concertades.

Després, em diu d’esports i Sa Pobla, i per què Sa Pobla i
no un altre?, per què? Perquè vostès estan avesats a escoltar les
demandes de determinats batlles i nosaltres no feim aquestes
coses; per què em justificarà vostè com a parlamentària que es
faci a un municipi una determinada acció esportiva, un camp de
futbol, un poliesportiu, una pista, el que vulgui i no a uns
altres? , per interès polític?, perquè tenim un batlle allà?, per
què? Nosaltres no feim les coses així. 

Nosaltres estam fent un pla director i amb aquest pla
director veurem on hi ha mancances d’instal·lacions esportives
i col·laborarem amb els ajuntaments per fer les instal·lacions
esportives, però no podem aprovar una esmena que digui “en
aquest poble perquè hi ha el meu batlle”, ah, bé, quin sigui, no,
jo li ho dic com a un exemple, o “a aquest d’això perquè el
conec”, no. Facin les coses una mica més..., una mica... sí,
perquè ho conec. Nosaltres farem, estam fent un pla director
per poder fer aquestes... per ajudar als consells i als municipis
perquè això també és una feina de tots poder tenir totes
aquestes instal·lacions esportives perquè es puguin anar
realitzant.

Allò de l’ingrés mínim vital que vostè sempre em parla de
l’ingrés mínim vital no el gestiona aquest govern i a més no són
1.171 persones, són 1.171 famílies, que són moltes més
persones, però no és responsabilitat d’aquest govern.

Renda mínima d’inserció. La renda mínima d’inserció que
l'hem allargada fins al mes de març ja la podran..., desprès ja
podran sol·licitar directament la renda social si no els ha vengut
l’ingrés mínim vital, perquè en el mateix decret que nosaltres
vàrem aprovar i que es defensarà dimarts que ve, posam que
per silenci administratiu es considerarà denegat i per tant es
podrà sol·licitar ja la renda social i totes les persones que tenien
l’interès mínim vital a la nostra comunitat autònoma entre juny,
juliol i agost han sol·licitat l’ingrés mínim vital gràcies que
vàrem posar 23 o 24 auxiliars administratius a fer aquesta
gestió.

Per tant, sí que ens preocupa tot això, és clar que ens
preocupa. Que hi haurà persones que hauran continuat... anant
a cercar borses d’aliments?, per suposat que ... i tant, però això
passa a totes les comunitats autònomes i vostès enfoquen aquest
problema com si les Balears fóssim  les úniques que tenguéssim
aquest virus, no passa això a les comunitats autònomes on
vostès governen, que hi ha lamentablement, lamentablement hi
ha cues també per anar a cercar borses d’aliments? I...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, no n’hi ha tants?, bé, ara els comptarem. Ara els
comptarem i farem percentatges poblacionals, no n’hi ha tants...
sí, ja ho farem, farem aquest estudi, no es preocupa, Sra. Núria
Riera, no n’hi ha tants, ara farem estudis poblacionals i
comptarem les persones.

I què hem fet nosaltres? Per suposat que ens fa mal. Què
hem fet? Hem donat suport immediat a aquesta gent. Aquest
any sense estar pressupostat, 500.000 euros a les entitats que
distribueixen aliments, 500.000 al conjunt durant aquest any.
Hem creat la plataforma per poder-ho gestionar millor, és clar
que sí, que ens fa mal, i li estam donant aquest suport.

Jo mai no li he dit, Sra. Durán, mai no li he dit que arreglaré
allò de les fugues i els no-retorns perquè això és una cosa que
és permanent a tots els centres socioeducatius on tenim infants
que tenguin mesures de justícia juvenil, mai. El que li he dit és
que faré tot el possible perquè aquestes fugues i aquests no-
retorns es redueixin, però no es pot arreglar. És com si vostès
em digués que en un centre de salut hi ha malalties, els nins
intenten fugar-se i els nins intenten no retornar a aquests
centres socioeducatius. 

A Es Pinaret i Es Fusteret, efectivament tenim un retard,
vàrem haver de treure l’empresa perquè no complia els
terminis, després ens va venir la COVID i finalment tendrem Es
Pinaret i Es Fusteret.

 ESCIA, que vostès demanen formació, ESCIA està fent
formació des de l’any passat i continuarem fent-ne aquest any.

Dependència. A Dependència, no estic d’acord amb vostè,
amb la seva valoració. Estam per davall de la mitjana en gestió
dels expedients. A mi, que uns professionals que són
bàsicament professionals... dels directors de residències,
aquests als quals vostè anomena que no són estudis oficials, són
directors de residències, que considerin low cost, -low cost- la
teleassistència em fa vergonya, a mi em fa vergonya com a
professional que som de Serveis Socials, que el Servei d’Ajuda
a Domicili, que la teleassistència, tot el que no sigui residència
i centre de dia ho considerin low cost a mi em fa vergonya i ho
dic així públicament i els ho he dit a ells...

(Alguns aplaudiments)

...i els ho he dit a ells. La teleassistència ha de ser universal i
hem d’aconseguir que totes les persones majors totes soles de
més de 80 anys tenguin la teleassistència i això no és un servei
low cost! Això és un servei molt decent i un servei necessari i
em dol que tècnics de Serveis Socials considerin low cost un
servei com el de teleassistència i que vostè ho repliqui en un
parlament encara em fa més mal.

Servei d’ajuda a domicili, 2015, 1.200.000 euros tenia; ara
què tenim? 7 milions, és que ho hem multiplicat per cinc,
senyora..., i continuarem. Quin problema tenim amb el Servei
d’ajuda a domicili?, que nosaltres volem créixer a través dels
municipis, a través dels ajuntaments i els ajuntaments no poden
créixer. Per tant, haurem de canviar l’estratègia no ens ha anat
bé. Ara, el Servi d’ajuda a domicili de Palma no ho gestionarà
Palma. A partir de l’agost o setembre, ho gestionarem nosaltres
perquè farem més via. El Servei d’ajuda a domicili nosaltres
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volíem créixer, que els ajuntaments contractassin treballadors
familiars i no és possible i no podem seguir amb aquesta
estratègia perquè no ens funciona. Per tant, canviarem, i
segurament dins l’any... dins aquesta legislatura haurem crescut
molt en servei d’ajuda a domicili.

Amb els senyors... als representants de VOX, dels
representants de VOX un espera que un que fa esmenes a la
totalitat de la secció i de cadascun dels ens que tenim, després
faci una proposta diferent dels pressupostos, que presenti una
alternativa, idò no n’han presentada cap. No n’han presentada
cap.

Vostès han presentat dotze esmenes, crec, sis de les quals
són esmenes a la totalitat i les altres sis, efectivament, vostès
demanen que es retirin... vostès demanen que es retiri tot allò
que nosaltres destinam a COVID. 

Doncs, si vostès aproven això suposarà 30.000 euros manco
per als EPI dels treballadors de la Conselleria de Serveis
Socials, 120.000 euros menys per als EPI i per contractar
professionals de les residències i els centres de dia que ara
gestionam i 1.138.000 també per a temes de residències i
l’esmena que hi ha ja no l'entenc perquè vostès diuen: “s’ha de
retirar tot això que sigui COVID i ho hem de posar a una borsa
per a ajudes econòmiques a les famílies”, doncs vostès a la
Conselleria d’Afers Socials que no hi ha aquesta partida de 6
milions la donen de baixa. Això és incoherència, senyor, o
incoherència... perdoni que li ho digui, però crec que és un
sentiment general, que no s’han estudiat bé els pressupostos o
que no els han abordat bé.

Vostès que a uns al·lots de deu o dotze anys els demana
compromís amb la cultura de l’esforç, es nota que aquest
pressupost vostès no s’han esforçat molt a treballar-los. Han fet
una viada amb una sèrie d’esmenes que no tenen cap sentit o
molt fàcils de fer, molt fàcils de gestionar. Aquesta és la
sensació que em fa i crec que és un sentiment absolutament
general.

I vostè fa uns components ideològics dels pressuposts que
jo puc estar-hi d’acord, que crec que efectivament els
pressupostos tenen un component ideològic, no és
comptabilitat. Per això segurament presentam pressupostos
absolutament diferenciats, però vostès crec que han treballat
molt poc els pressupostos i es nota moltíssim, o han anat a allò
fàcil.

Com em pot dir a mi que vostè vol que la nostra conselleria
tengui més doblers i no hi ha ni una proposta d’esmena... de
donar l’alta?, tot és de baixa, com vol..?, s’haguessin banyat,
haguessin treballat els pressupostos, haguessin mirat partida per
partida quines partides consideren que són les de baixa,
comprometin-se ideològicament, si la volen llevar d’educació,
si la volen llevar de salut, si la volen llevar de medi ambient, si
la volen llevar de lluita contra la violència masclista, si la volen
llevar d’agricultura, comprometin-se i diguin on la posen d’alta,
comprometin-se i diguin on la posen de baixa. Ni una d’alta.
Com vol que rebin els doblers si vostè ni tal sols es compromet
en això?

Per tant, em pareix que vostès han fet realment, han
presentat les esmenes sense treballar profundament aquests
pressupostos com ho haurien d'haver fer, com s’hauria de fer i
com s’espera d’un grup parlamentari.

Jo deman que no es voti aquesta esmena a la totalitat, que
tampoc no es voti l’esmena a la totalitat que demana el Partit
Popular. El consorci té els suficients doblers per fer totes les
obres que en aquest moment estan en marxa, per iniciar les
obres a les quals ens vàrem comprometre efectivament en
aquest pla de finançament que va en retard, però que està
funcionant i les han posat pràcticament totes en marxa.

Tenim doblers també per poder incorporar o per començar
a iniciar convenis i... concurs arquitectònic per a altres centres
de dia o altres residències que durant aquest any sorgeixin i, per
tant, tenim els doblers necessaris per a això. I també votin en
contra d’aquesta esmena a la totalitat que presenta el partit de
VOX, primer, perquè no presenta alternativa. No presenta cap
tipus d’alternativa. Simplement ha fet una qüestió ràpida per
poder sortir del pas i dir que té esmenes al pressupost de la
Conselleria d’Afers Socials. 

El pressupost de la Conselleria d’Afers Socials puja un
13,5%, per damunt del 8% dels pressuposts! Clar que hi ha un
compromís claríssim en temes de serveis socials! I on pugen?
A renda social, que mantenim els 20 milions de renda social,
tot i que tenguem aquest ingrés mínim vital; i pugen en
dependència, que és la principal competència que tenim
nosaltres; i pugen en programes d'emancipació per a joves
tutelats; i apujam les places de centres socioeducatius per tenir
millor atesos als menors amb mesures de delinqüència. 

Per tant, són uns pressuposts que milloraran molt la gestió
dels serveis socials, i que permetran que a final de l’any 21 els
serveis socials estiguin millor del que estan ara. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè em diu que per
què li parlam de la renda mínima d’inserció i per què els parlam
de l’ingrés mínim vital... Idò evidentment perquè té a veure,
amb els serveis socials d’aquesta comunitat autònoma i amb el
pressupostat de serveis socials en aquesta comunitat autònoma.
Perquè vostè mateixa va ser la primera que va dir, vostè, Sra.
Consellera, -li he de recordar-, no he tengut temps encara
d’imprimir-li el Diari de Sessions quan vostè ho va dir, que
aquesta comunitat autònoma continuaria amb la RESOGA i hi
apostava 20 milions d’euros però havíem de tenir en compte
que gran part d’aquests doblers no serien necessaris perquè
s’alliberarien amb l’ingrés mínim vital. Per tant, si l’ingrés
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mínim vital és un frau, és un frau com una punyetera casa, és
una invenció del Govern que tenim, del Sr. Podemos i del Sr.
Sánchez, idò miri, evidentment que ho he de dur aquí!

Les dades de l’ingrés mínim vital avui, escolti’m, de 28.000
sol·licituds se n’han aprovades 1.656, és a dir, se n’ha aprovat
un 5%. Però escolti’m, el que és greu d’això sap què és, Sra.
Consellera? I vostè estarà d’acord amb mi, supòs, que és que
s’han denegat 15.061 sol·licituds! S’ha denegat un 53% del que
s’ha presentat, ja està denegat! Per tant, evidentment, que
nosaltres deim que ens quedarem curts amb aquest pressupost.
I evidentment deim que segurament d’aquests càlculs que
vostès havien fet en el moment de fer els pressuposts pensant
que llevarien unes quantitats, idò no serà així! Tant de bo ens
equivoquem! Ja ens aniria bé que l’Estat pagàs això, però com
que ha fet un bordell d’ingrés mínim vital que, per cert, el que
fa és... Què fa? Elimina la prestació per fill i per càrrec, a més,
això vol dir que penalitza les famílies amb fills, i a més
penalitza aquelles famílies que tenen petits ingressos, com
vostè sap, ja siguin per familiars dependents o ja siguin per
tenir un nin en acollida. Què passa? Que persones que tenen
l’ingrés mínim vital ara resulta que cobren 250 euros menys
que quan cobraven la RESOGA. I tal volta això li fa gràcia,
Sra. Cristina Mayor, a nosaltres i a la persona que ha perdut
250 euros li puc assegurar que no fa cap gràcia ni una. Per això
parlam d’aquests pressuposts, Sra. Consellera: perquè a vostè
l'afecten, i l'afecten molt. 

Contents que modifiquin. Nosaltres, el mes de juny, aquí,
quan li vàrem donar suport al Decret, li dèiem que
s’equivocava amb el Decret 10/2020, li vàrem dir que ho feia
d’una manera molt precipitada, li vàrem dir que s’havia d’haver
tramitat com una llei, li vàrem dir que no es carregàs la renda
mínima d’inserció, li vàrem dir que el silenci administratiu
funcionàs, sí, Sra. Consellera, ho haurem debatut en el Diari de
Sessions! Li vàrem dir tot això, li vàrem dir “li donam suport
però escolti que passarà això, això i això”, i deixaran a molta
gent penjada, durant mesos fins que no tenguin el desistiment
de l’ingrés mínim vital per poder cobrar la RESOGA. Li ho
vàrem dir!

I això és el que ha passat amb moltes famílies a partir de dia
30 de setembre. Vàrem presentar aquí una moció de pobresa
perquè això no passàs. Ens varen votar en contra. Hem
presentat una PNL, el mes de setembre precisament en aquest
sentit. I què demanàvem a la PNL? Que modificassin
precisament el Decret 10/2020. El modifiquen ara. Benvingut
sigui, Sra. Consellera. Però reconegui que es van equivocar, i
li ho vàrem dir el juny. Li ho vàrem dir, el juny, aquí, li ho vaig
dir jo mateixa en aquesta mateixa tribuna. 

Vostè diu que el problema que vostè té és que dóna dades,
no, el problema que vostè té és d’incompliment, és de falta de
gestió, és d’una gestió dolenta, Sra. Consellera, i és així. I no
només li passa amb els centres de dia i amb les residències,
també li passa amb les instal·lacions que haurien de tenir
acabades de la Fundació Estel, que també diu que també s’ha
equivocat. És que s’equivoca sempre quan dóna dades, Sra.
Consellera? No. S’equivoca amb els incompliments de la seva
pròpia paraula, s’equivoca perquè fan anuncis sense pensar si
seran viables o no i, al final, resulta idò que no són viables i

també ho han de dir “ens hem equivocat”, no passa res, viuria
millor si ho digués. 

Jo no som diputada d’una altra comunitat autònoma, Sra.
Consellera, nosaltres al Grup Parlamentari som diputats de les
Illes Balears, i ens interessen els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears, tots, els que ens han votat i els que no ens han
votat, perquè així ho diu el nostre Reglament del Parlament de
les Illes Balears. Per això jo li parl de les qüestions d’aquí. I
aquí tenim un problema molt greu, l’any passat, l’any 2019, ens
deien que érem la tercera comunitat autònoma amb més
persones en risc d’exclusió social. Ara, ja estam a gairebé a la
primera, Sra. Consellera.

Miri, dades del mes de novembre: 85.000 persones a l’atur;
31.000 persones a l’ERTO, i vostè ho sap perfectament perquè
les mateixes entitats el que em diuen a mi li diuen a vostè: que
el perfil de la persona que ara ha de demanar una bossa de
menjar està canviant. Vostè era la que treia aquí, quan era
diputada, les cues dels Caputxins. Bé idò, cues n’hi podria
treure cada dia; si vol, puc entrar en aquest joc que vostè feia,
i cada dia venir aquí i treure-li una cua diferent. No hi hem
entrat en això, perquè jo no tenc la manera de ser de vostè.
Vostè només s’indigna quan és diputada, però veig que no
s’indigna gens quan és consellera. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Per tant, no posi a la meva boca coses que jo no he dit. Jo
no he dit que la teleassistència no sigui bona, tant de bo totes
les persones dependents..., perdoni, tant de bo totes les
persones dependents tenguessin teleassistència. Què és millor,
la teleassistència o l’ajuda a domicili? Evidentment, l’ajuda a
domicili. I què ha passat? Que totes aquelles persones que
tenien teleassistència evidentment que tenien una ajuda els tres
mesos de confinament o quan no han tengut un centre de dia.
Quantes dones i homes tenim majors amb dependents, tots sols,
a ca seva? No els hauria anat bé que hi hagués anat una persona
a ca seva a veure’ls? Per això nosaltres demanam 2 milions
d’euros d’afectació, per ajuda a domicili. Si ens diu que és bo
i que vostè vol apostar per això i que vol apostar per un canvi
de model, aprovi una esmena d’afectació i realment veurem que
vostè sent el que vostè diu. 

Si realment vostès fan comptes invertir aquesta quantitat,
idò en lloc de 2 milions ens diguin 1 milió, però que realment
vegem en quantitat... Perquè nosaltres sí que en parlam de
pressuposts, tot el temps n’hem parlat de pressuposts, no he
parlat de res més que de pressupost, Sra. Consellera! I li ho torn
a repetir, nosaltres li hem volgut donar un vot de confiança, de
la mateixa manera que li vàrem donar quan vàrem aprovar el
Decret 10/2020, quan hi vàrem votar a favor, ara, li deim que
és molt millorable!, i que vostè té l’oportunitat avui de
millorar-lo.

I evidentment li deim que per favor deixin de fer anuncis,
perquè a l’esquerra li agrada molt posar-se banderetes de social
i tal i, al final, nosaltres perquè tenim més educació que vostès
moltes vegades i tenim escrúpols amb segons quines coses, no
volem fer demagògia, però quan les cues de la pobresa creixen
a les Illes Balears, desgraciadament, és quan governen els
partits d’esquerres. Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que he sido bastante
respetuoso y tranquilo en mi exposición. No por usted, Sra.
Consellera, si no por la conselleria que representa y que
pensamos que en estos momentos es muy importante y merece
toda la atención. 

Ahora, dice el refrán popular que dos que duermen en el
mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Veo que a
usted se le está empezando a pegar esa soberbia y displicencia
con la que habla la Sra. Armengol al resto de los diputados de
la oposición. Esa soberbia y esa displicencia con la que usted
dice que nosotros no trabajamos, no nos hemos trabajado las
enmiendas, o sea, desde su posición, claro, y uno se tiene que
contener, se tiene que contener para no ofender porque...,
intentamos, intentamos, aunque decimos las cosas muy claras,
intentamos no caer en la acritud, pero es que de todos los
miembros de este Gobierno, la que menos tendría que hablar
con esa soberbia y con esa displicencia, Sra. Santiago, es usted,
ya le he dicho, por toda la mochila que lleva detrás. 

Y ahora vamos a entrar en lo que no estamos de acuerdo en
su conselleria. Para empezar, cooperación internacional.
Cooperación internacional creo que es lo único que realmente
nos cargamos de su conselleria, ¿por qué? Primero, básico, lo
hemos repetido varias veces, porque pensamos que no es
función del Gobierno de las Islas Baleares hacer ningún tipo de
relación exterior o actividad exterior, pero menos aún, menos
aún cuando el problema internacional lo tenemos dentro. No
importa ir a hacer acciones fuera, porque todo ese dinero que
destinan ustedes a cooperación internacional primero, y en todo
caso, deberían someterlo a que los gobiernos o los países a los
que ustedes ayudan o quieren cooperar actúen contra las mafias
del tráfico de personas, que son el origen de uno de los
problemas más graves que sufre su conselleria de falta de
medios. ¿Por qué?, porque pretenden o tienen ustedes que
atender a una serie de inmigrantes ilegales que hacen que los
nacionales, los españoles, los que se han ganado ese derecho
por su trabajo anterior, por sus cotizaciones, etc., queden ahora
desamparados.

Yo sé que éste es un tema que a usted le molesta
muchísimo, y yo siento muchísimo tener que molestarle, pero
le tengo que decir que, lamentándolo mucho, igual que uno
primero ayuda a su hijo y luego al vecino de al lado, pues,
desde nuestro punto de vista, los españoles y las personas que
residen aquí legalmente han de estar los primeros en las colas,
no en las colas del hambre, en las colas de las ayudas. Se ha de
dar una preferencia a los españoles y a los inmigrantes
residentes legales en España, y luego, y luego, tiene que actuar
usted a través de su conselleria y de todas esas subvenciones
que da activamente en contra de estas mafias del tráfico de
personas y no venir aquí, a la tribuna, a defender
organizaciones como el Open Arms, que sabemos lo que son,

sabemos lo que hay detrás, sabemos cómo los barcos salen de
la costa de Argelia, se montan en un barco y son
desembarcados en otro. Porque nosotros vemos, tenemos ojitos
y vemos y no importa ser muy científico para ver que esas
chalupas con las que desembarcan en Cabrera o en Ibiza con un
bidoncito así de gasolina, no vienen de Argelia. Es imposible,
absolutamente imposible. Existen naves nodrizas que son los
que les acercan a nuestras costas, de allí salen con las pateras
y de las pateras llegan aquí.

Y si usted, que es de su competencia, no hace algo con esto,
con el tráfico de ayudas, con el tráfico de ayudas, con la
especulación que se hace de las ayudas, con el control de estas
ayudas, estos que dicen ustedes que vienen, no pueden hacer
porque vienen sin documentación ni recursos y resulta que
llegan al banco y cobran cheques nominativos con su pasaporte.
Es así, Sra. Santiago, es así. Los inmigrantes ilegales reciben
una ayuda a través de la Cruz Roja y otras organizaciones que
van a cobrar a las entidades bancarias y como son cheques
nominativos tienen que cobrarlos con un documento de
identidad, y lo presentan con ese pasaporte, ese pasaporte que
por arte de magia aparece en sus manos, ¿y quién se los
facilita?, esas mafias de tráfico de personas que ustedes, o por
activa o por pasiva, amparan.

Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Contestació del Govern per tancar
la qüestió incidental. Té la paraula la Sra. Consellera Santiago.

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

Gràcies, Sr. President. Contestant a les preguntes o la
interpel·lació que m’ha fet la Sra. Durán, del Partit Popular,
l’ingrés mínim vital. He vist que s’ha llegit la meva carta oberta
que li vaig enviar al ministre i que s’ha llegit la crítica que vaig
fer. Això és una diferència entre vostès i un govern
progressista. Quan governa el Partit Popular mai no hi ha una
crítica al Govern si hi ha Rajoy...

(Se sent una veu de fons que diu: ¡Venga, ya!”)

¡Venga, ya! És així, mai no hi ha una crítica. Nosaltres feim
cartes obertes, nosaltres feim cartes obertes, nosaltres informam
del que volem canviar. Això és una gran diferència, Sra. Durán.
Digui’m vostè una carta oberta, digui’m vostè una carta oberta
de qualsevol -i vostè ha estat consellera, Sra. Núria, Sra. Riera,
ja que parla tant-, una carta oberta, una carta oberta de qualque
conseller al Sr. Rajoy amb relació, per exemple, a qualsevol
problema que teníem a la nostra comunitat autònoma o amb
relació a qualsevol gestió que anava malament del Govern
d’Espanya? Cap. Això és una gran diferència que tenim.
Nosaltres sí que defensam aquí els interessos, independentment
que siguem parlamentaris o que siguem consellers. Aquesta és
una gran diferència. 

La renda social, vostè insisteix en el tema de la renda social.
La renda social és un dret. Cap altra comunitat autònoma
governada pel Partit Popular, cap altra comunitat...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti, que ja és hora que diferenciï entre una renda
mínima i una renda social garantida. Cap altra comunitat
autònoma governada pel Partit Popular, i a Madrid duen 25
anys, no té reconeguda la renda mínima com un dret. I aquí està
reconeguda com un dret. Si els 20 milions no són suficients
s’haurà d’ampliar al mateix nivell que les pensions o al mateix
nivell que les pensions no contributives. És un dret. Digui’m a
quina comunitat autònoma on governen vostès la renda mínima
s’ha convertit en un dret? És que vostès vénen aquí a dir unes
coses que després no corresponen amb la gestió que vostès fan
a les comunitats autònomes.

Vostès..., jo tenc la meva història com a parlamentària, com
a consellera d’altres comunitats autònomes, però vostès duen
el llast de com gestionen els serveis socials a altres comunitats
autònomes, entre elles Madrid on en duen 25 anys. Digui’m si
a Madrid això és un dret. Per tant, és un dret. Si ara els 20
milions no ens basten, s’haurà d’ampliar, sense cap tipus de
dubte.

He dit que no em mostra el mapa, no m’ha mostrat una altra
vegada el mapa, perquè haurà vist que tot el que jo he
anomenat està al mapa. Efectivament, he reconegut un
incompliment de calendari, un incompliment de calendari que
a vegades, Sra. Durán, encara que no vulguem no depèn. Quan
nosaltres licitam ja depenem de les empreses i les empreses van
molt lentes. I ho he dit diverses vegades també en
compareixença, per favor, els que tenguin representació a
Madrid que canviïn la Llei de contractes, que canviïn la Llei de
contractes perquè empara molt les empreses constructores quan
hi ha incompliment. De veritat. I això els afecta a tots, ens
afecta a nosaltres ara que governam, però els afecta a vostès
quan governen. La Llei de contractes de l’Estat empara
moltíssim les empreses que tenen incompliment en la seva
execució, i això és un problema que tenim com a administració
pública. 

Cas d’Els Caputxins, per suposat, i què va fer?, què va fer
vostè, era diputada abans que el Sr. Bauzá la promocionàs?
Vostè era diputada, no? Vostè era diputada d’aquest parlament.
Digui’m què va fer..., què varen fer com a govern, i era com jo
a la Comissió de Serveis Socials, què va fer vostè?, què varen
fer vostès com a govern per les cues de la fam, que vostès
diuen?, què va fer? Quan nosaltres els dèiem, posin en marxa
una renda social garantida perquè a aquesta comunitat
autònoma es passa fam durant la crisi, vostès ho negaven, deien
que no, que els nins no tenien cap tipus de..., això també hi és,
també hi és al Diari de Sessions. Varen posar una renda social
garantida en marxa? Varen ajudar aquestes entitats a garantir
que hi hagués aliment? No, no varen fer res. Zero euros varen
donar a aquestes entitats, negant..., zero euros, no varen posar
la renda social. 

Nosaltres som absolutament conscients d’aquest problema,
mantenim el pressupost de renda social, col·laboram amb les
entitats en el repartiment d’aliments frescos, col·laboram amb
aquestes entitats donant-los doblers, subvencions directes i
cream la plataforma per poder-ho gestionar de forma diferent.
Això també és una gran diferència entre vostès i nosaltres.
Nosaltres no ens acotam, nosaltres intentam col·laborar,

intentam ajudar i no negam els problemes. Vostès s’acoten i
neguen el problema. Aquesta és una gran diferència entre
vostès i nosaltres.

Ja no tenc massa temps per contestar-li. Que els
pressupostos són millorables? Per suposat. Clar que tots els
pressupostos són millorables, tots. No estic d’acord amb (...) de
la teleassistència i dels centres de dia. Les persones que tenien
centres de dia o han tengut una ajuda econòmica per a les
famílies i no podien anar al centre de dia o han tengut atenció
directa de les mateixes persones que estaven en el centre de dia.

Senyor de VOX, jo som respectuosa, jo no insult mai. Ara,
tenc un to de veu elevat, som una persona visceral, però també
tenc dret a dir què pens, no només tenen dret els parlamentaris
a dir què pensen. Nosaltres com a consellers, també. 

A mi em xoca, Sr. Rodríguez, és que vostès duen..., sobretot
quan es va treballar d’educació, que estaven exigint a nins d’11
i 12 anys que fossin coherents i que tenguessin compromís amb
la cultura de l’esforç. I aquests pressupostos, i li ho dic de tot
cor, aquests pressupostos vostès no se’ls han treballat, i es nota
moltíssim, i es nota moltíssim. Això ho sabem tots els qui hem
treballat pressupostos. Vostès han fet les esmenes per passar i
aquesta cultura de l’esforç que demanen als altres i que
exigeixen a un nin de 12 anys se l’haurien d’aplicar vostès
també, que cobren un sou públic molt alt i molt generós, més
alt que els directors del Govern de les Illes Balears que vostès
volen eliminar

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Jo no li faré intervenció a vostè,
consellera, però evidentment hi faré referència, i no n'hi faré
perquè no he fet cap esmena, el meu grup parlamentari no ha
fet una esmena a la totalitat, però evidentment, són els
pressuposts que maneja el seu centre de costs, secció 17.

Hi ha qualcú que ha mencionat aquí que estam..., i no ha
estat des de l’oposició que hem estat a una pandèmia, no, no hi
som a una pandèmia, i com que s’han fet referències a segons
quins temes, sí cal recordar que hi som i hi serem encara a una
pandèmia donades les xifres que apareixen avui d’augment de
la taxa d’incidència i d’activitat i dels casos. I, per cert, el
nostre condol a les dues persones que han deixat la seva vida
d’aquesta maleïda malaltia i pel desig que es recuperin els que
encara la passen. 

Miri, jo sí que li demanaré, consellera, sí que faig una
al·lusió a la seva intervenció que ens doni dades aquí. De fet,
és de les conselleries que, almanco a nosaltres, quan feim
control a la seva acció política sí que rebem dades precises i
per això li seguim fent..., quan no les entenem, seguim fent
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interpretacions. Però d’un context que s’ha dit i que es repeteix
a cada una -miri que el seu pressupost és ample, eh?- idò el que
jo li comentaré hi dedica pocs doblers, nosaltres consideram
que pocs doblers i manca d’estratègia. 

Però com que sempre es menciona la política envers els
temes de les persones migrades, li diré que nosaltres
demanarem una compareixença de vostè perquè a un grup
parlamentari li expliqui quines són les seves competències en
aquesta matèria i, a més a més, quin programa està
desenvolupant Creu Roja pel tema de COVID, i diguem les
coses pel seu nom i no es diguin coses aquí que no són ver. I
que provoquen que a les entitats que estan gestionant aquestes
situacions els fotin pintades xenòfobes a les seves persianes,
per tant, li haurà de demanar el nostre grup, una compareixença
per pedagogia. I per contrarestar segons quines accions, que em
semblen lamentables, quan parlam de pressuposts i s’aprofita
per consignes. 

(Alguns aplaudiments)

Miri, la seva conselleria du una política essencialment
social i, per això, transversal, per polítiques públiques i,
essencialment li acceptaria per a les polítiques necessàries, que
entenem nosaltres o en gran part, i molt millorables per atendre
la pandèmia. Per tant, la necessitat, l’estratègia per complir
aquests objectius i les mesures que s’han de dur a terme
evidentment fan que nosaltres haguem presentat esmenes
concretes a partides concretes o complementàries a algunes
accions; i no l’hem presentada a la totalitat, precisament,
perquè trobam que el seu pressupost de 245 milions hagi
augmentat, no és el suficient -però el que nosaltres trobam- i va
mancat de plans estratègics, necessaris en segons quines
actuacions. Malgrat això, el que nosaltres hem vigilat d’ençà
que hem fet la primera esmena als pressuposts d’aquest govern
cap al 2021, que va anunciant amb uns plurianuals per mor de
la pandèmia i, a més a més, de l’execució pressupostària de
2020, és veure si s’estan complint els acords signats per la
societat civil, els partits polítics, els consells insulars i la
FELIB en tema del pacte de la reactivació. 

I nosaltres entenem que, en aquesta línia, la seva secció sí
va encaminada. Insistesc: insuficient, i és ver que és insuficient.
I si veus tu aquí una proposta de millora del seu pressupost,
amb unes mesures concretes, en unes partides concretes, amb
unes actuacions concretes, que no un sac, donarem suport a
aquestes mesures. Però evidentment, per no repetir-me, direm
“ídem” al posicionament de les seves propostes a aquest fons,
resumint, direm COVID, que votarem en contra. 

Miri, assignatures pendents, consellera, que la té vostè i la
té la conselleria de Salut, donada la pandèmia, més que s’han
agreujades: reduir les llistes de demora que s’han donat a
l’atenció, a la valoració, a la dependència, la discapacitat, que
vostè sap i no és una qüestió que s’incrementi de creuar això
amb el nombre de defuncions. El que està passant, evidentment,
que crea moltíssima angoixa i també crea la dificultat d’accedir
als serveis públics, d’això ja n’hem parlat altres vegades. 

Sobretot perquè s’estan donant també, i en això és un dels
suports que hem donat nosaltres als pressuposts, pel tema de la
renda social garantida. Ho vaig comentar ahir a la consellera

d’Hisenda, del suport que havíem donat en el tema del
pressupost per aquesta part, que s’estan donant nous perfils i,
lamentablement, atesa la crisi que s’està agreujant un poc més,
els hi tendrem. 

Vostè està manejant també pressupost en matèria de menors
i família. Sap el nostre posicionament envers que la comunitat
autònoma s’hauria de replantejar, i el nostre grup parlamentari
hi està d’acord, en què el Govern recuperi la part d’inspecció
i d’una visió global del que són les polítiques de tutela dels
menors que estan transferides als consells insulars. I insistesc:
en la inspecció i en la millora de la planificació que puguin
donar per una coordinació i per evitar, evidentment, la
incidència que s’està donant encara i lamentablement per molts
d’infractors, de males persones que abusen d’aquests i
d’aquestes menors. 

Deia també que les polítiques transversals que es duen des
d’aquesta conselleria en matèria de joventut tenen mancances,
jo crec que la conselleria hauria de liderar el que són les
polítiques que faciliten l’emancipació de la joventut, nosaltres
ficam algunes esmenes i exigirem i exigim també un pla
estratègic de joventut que abordi sobretot la possibilitat en tema
de l’emancipació, vostès coneixen aquest debat del meu grup
parlamentari. 

El suport al tercer sector també és una de les línies que
vostès treballen, amb molt de pressuposts i amb moltes
estratègies, i per això nosaltres no hem tocat el seu pressupost
en el capítol 2, ni en el capítol 4. Entre d’altres coses perquè al
2 s’ha augmentat, per una part, el tema de la concertació, que
ve del capítol 4 i..., entenc que del capítol 4, i perquè qualcú ha
fet esmena del tema de postal i, si s’agafen la intervenció,
realment s’estudien el que es va dir, la postal ha augmentat
perquè s’estan veient notificacions, per tant, seria absurd que jo
li llevàs a vostè els 200.000 euros que ha augmentat la partida
de postal. I quan s’estudia un el pressupost i coneix el
funcionament de les empreses públiques, aleshores, encerta i no
fa bosses COVID, fa esmenes concretes als pressuposts. 

Les nostres esmenes presentades venen en el full de ruta que
li he comentat, són poques, evidentment, per una conselleria
que té 245 milions, són poques esmenes. Idò són poques
esmenes perquè entenem que hi ha accions que són molt més
concretes i complementades en les nostres actuacions. Sí que
ens hagués agradat, al nostre grup parlamentari, consellera, que
el seu grup i els que donen suport al Govern, n’hagués
transaccionat algunes més, perquè això -jo entenc- que de tot el
pressupost no ho pot fer però bé n'hagués transaccionat algunes
més, en d’altres matèries. Però bé, sí que ens ha anunciat que
donaran suport a dues en dues línies que nosaltres trobam que
són importants. 

Per tant, les esmenes que nosaltres hem presentat, en joves
extutelats per als pisos d’emancipació, trobam que vostè ha
augmentat el pressupost d’aquesta conselleria però que és
insuficient, i és insuficient, i és més necessari, com que vostè ve
aquí sempre dient que el pressupost és el mínim necessari, ho
diu tots els consellers, nosaltres demanam més pressupost per
a aquesta línia. Perquè trobam que ho és. Jo sé que vostè posa
esmenes a les nostres esmenes perquè coneix el seu pressupost
i és un poc gelosa de dir no, crec que és suficient, per a aquesta
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matèria; ja ens ho ha dit qualque vegada en comissió. Nosaltres
trobam que no. No el conec tant com vostè però en segons
quines coses sí -el diputat que li parla- en coneix i també tenim
una acció amb altres entitats i amb altres col·lectius que ens
traslladen que és insuficient. Entre d’altres col·lectius,
treballadors públics que fan feina a la comunitat autònoma en
aquesta conselleria. 

El tema de la formació d’educador de temps lliure. Vostè
sap que és un poc una caparrudesa del diputat que li parla que
és important i és un col·lectiu, del tercer sector, quan parlam
del tercer sector de l’educació no formal en l’àmbit
d’intervenció infantil i juvenil, que necessita un poc d’ajuda. I
no és suficient amb una subvenció o que s’hagin transferit les
competències al consell insular, perquè vostè sap que queda en
les mans del consell insular, és a dir, això ho vull fer o a això
no ho vull fer. I en el paraigua del que nosaltres trobam que és
necessari, entenem que la comunitat autònoma ha de ser
subsidiària d’actuacions que són prioritàries, i en aquest sentit
la formació per a la prevenció, diagnosticar o almanco
localitzar casos de possibles abusos tant dins la família com
fora de la família, d’explotació infantil, és important que
aquests recursos tenguin els educadors de temps lliure. I vostè
té dins el seu perfil una persona que coneix perfectament en
l’àmbit de la intervenció a la infància i, sobretot, la
vulnerabilitat d’aquests col·lectius, no em faci cas a mi, intenti
fer-li un poc de cas a ell, o jo ja el tractaré de convèncer en
aquesta línia. 

Ajudes a les famílies. Nosaltres sí que és ver que hem estat
molt caparruts amb la figura del suport de l’acompanyament, de
l’assistent personal. És una figura que nosaltres trobam que és
necessària, que ens agradaria que vostè li estengués el
pressupost, el que consideri. Evidentment, nosaltres feim una
pedrada però el que vostè consideri o obri una línia per això,
perquè els grans dependents, la situació en la que s’estan
trobant, necessiten tant el respir de les famílies com
l’autonomia dins la llar, que és el que demanen. 

Les línies d’ajudes per ajuntaments a l’accessibilitat, també
li reiter, la tornam a ficar aquí; som uns caparruts però som
insistents i perseverants en una qüestió. I, en aquest cas, a les
seves competències li demanam, perquè no ho fan els consells
insulars, que sigui pels casals i els espais joves, del seu capítol
7, i hi pugui dedicar un poc d’ajuda a aquests ajuntaments que
no tenen, des de la Conselleria d’Hisenda i perquè no li deixen
marcar les línies estratègiques, no els deixa establir aquesta
eliminació de tanques, de barreres, no?

En tema de cooperació, llavors sí, vostè té una sèrie
d’esmenes, nosaltres li hem demanat que faci una incidència
transversal en tema de COVID, a tots els àmbits. 

En tema de mediació intercultural, nosaltres sí que li direm
línies d’una cosa que té la seva competència, això sí que és la
seva competència, i donar suport als ajuntaments perquè
tenguin garantida aquesta figura de mediació entre
l’Administració..., drets i obligacions, drets i obligacions, no
només és per facilitar ajudes i drets, sinó que coneguin les
seves obligacions, i quines són les necessitats que
l’administració els pot donar i els que no pot donar, la figura de

la mediació és la més demandada pels municipis i de vegades
tenen un problema, a part de doblers, per poder contractar.

Quant a les esmenes presentades per la resta de grups, el
Partit Popular no ha presentat esmenes a la totalitat i en aquest
cas nosaltres entenem que les seves línies són millorar i
augmentar les actuacions concretes tant d’infraestructures de
centres de salut, de residències, com en tema de cobertura en
serveis públics socials. Per tant, nosaltres ja li dic que donarem
suport a les mesures. El que nosaltres entenem que ara mateix
no és prioritari pel pressupost que hi ha, que és insuficient, és
que prioritzem i no és per menysprear ni molt manco la part
d’Esports que té aquesta conselleria, és que no trobam prioritari
ara mateix temes d’infraestructures esportives que no cauen,
però que evidentment es demanen millores, com una sèrie
d’actuacions a pavellons o en construcció en l’àmbit de l’esport
i entenem que no seria suficient el pressupost.

D’on hem tret nosaltres el capítol per fer les esmenes, el
capítol 1, vostè ho coneixen. Nosaltres li hem duit a la seva
conselleria tres propostes que el Govern lògicament ha negat,
de tres conselleries cap a la seva consellera. I és la figura del
cap de secretaria, ja la nostra portaveu ja ho ha comentat, tant
a l’articulat, com ho ha comentat a les esmenes a la Conselleria
d’Hisenda...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab, president. I entenem que on sí ficam aquest tipus de
despesa supèrflua i innecessària del capítol 1, que a més és 1,3
milions anuals a tots..., el cap de secretaria i un parell d’alts
càrrecs i un assessor, seria a aquestes necessitats socials i
sanitàries que és allà on hem ficat essencialment. 

Ja li he dit també a VOX que no acceptarem les esmenes,
pel mateix tema que li hem comentat i que a més a més sentirà
vostè aquí, després a la secció 18 un altre ídem.

Moltes gràcies.

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. Em
permetran que abans de començar amb la nostra argumentació
sobre aquesta conselleria que en aquests moments ens ocupa i
aquesta secció i els pressupostos de 2021 per a Afers Socials i
Esports, que facem un record als 532 contagis que hi hagut a la
nostra comunitat autònoma les darreres 24 hores i una
positivitat, els vull recordar, del 8,7%. Hi ha 437 persones
mortes a la nostra comunitat autònoma per un virus traïdor, que
no arribam a dominar, que no arribam a doblegar i que esperem
que no ens guanyi la partida. Per això crec que és necessari més
que mai que intentem arribar a acords també en aquesta cambra
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autonòmica, 55 persones estan en aquests moments en unitats
de cures intensives.

Dit això, nosaltres aquí ens llançam els trastos al cap,
criticam les gestions que es fan, ens tornam la pilota uns als
altres, però jo crec que efectivament hi ha cues de fam, sí, que
efectivament no proposam moltes coses, també. I feim crítiques
moltes vegades sense alternativa i jo crec que és el moment de
fer una oposició responsable. Faig una crida aquí a tots, a uns
i als altres i crec que és la manera de sortir-ne, tots plegats
d’una situació de pandèmia mundial, que no domina cap país
en el món, ni cap regió espanyola, ni tampoc la nostra.

Ja s’han dit aquí moltes de les mancances que té la
Conselleria d’Afers Socials i Esports. Nosaltres li anunciam,
consellera, que votarem a favor d’algunes que es presenten,
però jo no li faré aquí un rosari d’advertències, ni de crítiques
a tot allò que fa, són 245 milions, és ver que la partida ha pujat
en relació amb l’any passat, però en la situació que vivim 245
milions, m’ha de permetre que li digui, que són el patató de la
porcella i que no basten absolutament per a res.

Nosaltres votarem a favor d’aquestes esmenes, però també
tendrà el suport la seva conselleria d’aquest grup parlamentari,
votarem a favor de la seva secció d’Afers Socials i Esports. A
nosaltres ens sap greu que la seva conselleria tengui pocs
ingressos, li torn dir el mateix que li vaig l’any passat, trobam
que són pocs, són faves comptades. Pensam que el Govern de
l’Estat s’hauria de fer mirar quan ens mira amb els mateixos
ulls que mira la resta de comunitats autònomes i no té en
compte que ens aturat en sec, que l’atur ha arribat a pujar el
90%, que tenim els comerços tancats, que hi ha tantes cues de
la fam, que hi ha tantes situacions dramàtiques i les que
vendran i ens segueixen mirant com ens miraven abans de què
això arribàs.

Demanam avui suport, com deia, a moltes esmenes que es
presenten i com sempre dir, és que és obvi, estam a favor de la
inclusió, de la integració. A nosaltres ens fa pànic i ens repugna
quan s’està utilitzant la mala situació que vivim ara per
enfrontar, per crispar, per ficar-nos en contra dels immigrants,
aquells que fan el que poden per poder sobreviure, quan estam
utilitzant el primero yo y luego los demás. En tot això nosaltres
no hi entram.

Per tant, consellera seré pràctica. Jo li deman una cosa, una
esmena ha presentat el Grup Parlamentari d’El Pi, tan sols una,
és ver que és d’un municipi concret, però abans de què
m’escolti en reticències i em digui per què aquest poble i no un
altre. Jo li diré una cosa, nosaltres parlarem de Costitx el dia
d’avui i li faré una proposta, però és que crec que seria
extrapolable a qualsevol municipi de la nostra comunitat que es
trobi en la mateixa situació, i m’explicaré. Perquè aquesta
radiografia que ara li faré és la mateixa que podríem fer d’altres
municipis, però jo avui li faré de Costitx perquè és un poblet
preciós a Mallorca i que té aquesta situació. És un dels pocs
municipis de les illes que no té pistes esportives homologades.
Quan parlam de salut mental, quan parlam de salut, quan
parlam d’integració, quan parlam de cohesió, passa també per
compartir moments, passa també pel lleure, passa també per
mens sana in corpore sano. 

Per tant, Costitx té un projecte transversal que permetria
que el pavelló M4, que és el que demanen, sigui usat els matins
pel centre d’educació infantil i primària Nadal Campomar i
Arrom, que és l’escola pública, educació reglada i també
extraescolars. També serviria per a la gent gran, aquesta gent
gran que ara ho passa malament, que també els hem tancat dins
ca seva, aquells que no estan tancats dins residències, que
necessiten sociabilitzar-se, perquè si no, la depressió moltes
vegades ataca a les persones que es troben totes soles. Per tant,
aquesta gent el podria utilitzar per a gimnàstica i per a
activitats, per a dansa, per a ioga, per a tot allò que volguessin
fer. A més a més, els capvespres per a nins i joves, aquest lleure
saludable i poder participar a lligues de vòlei, de futbet i de
bàsquet, entre d’altres.

També plantejam que tota la coberta sigui una planta
fotovoltaica d’uns 1.000 metres quadrats per a autoconsum per
a famílies amb pobresa energètica. Per tant, és un projecte -torn
repetir- transversal per la funcionalitat i també per als diferents
perfils d’usuaris. La inversió és d’1 milió d’euros. L’ajuntament
n’ha invertit ja 200.000 i la primera fase d’urbanització de la
zona d’equipament on està situat. I una zona verda annexa i
s’han compromès 400.000 euros més en el Pla bianual del
consell. Així ja s’hauran adreçats 600.000 a la zona verda i
també als equipaments. És un dels pocs municipis -torn repetir-
que han planificat i adaptat les normes subsidiàries al Pla
territorial de Mallorca.

Jo sé què em dirà vostè o què em diran vostès, perquè vostè
ja no em dirà res a mi. Però jo sé què em dirien des de la seva
conselleria, que no és competència seva, nosaltres en això
sempre hi posam dubtes perquè pensam que quan hi ha voluntat
hi ha convenis que es poden fer. Però també li dic una cosa, la
nostra proposta va cap a aquest municipi en concret, perquè
així l’hem plantejada, però també va cap a la resta de
municipis. És a dir, que tenguem en compte aquestes
situacions, que tenguem en compte que això també és afers
socials, que també és integració, que també és inclusió, que
també és esports, perquè la seva conselleria és d’Afers Socials
i Esports, tot i que ara tots els esforços i la voluntat s’hagin de
posar on s’han posat. Nosaltres en això hi estam d’acord, però
m’agradaria, vull dir que estam oberts a qualsevol transacció,
que posi en marxa aquestes coses a Costitx i a la resta de
municipis, perquè ja he vist que ha contestat al Partit Popular
dient per què a una població i no a una altra, nosaltres ho
entenem. 

I bé, res més. Aquesta és la nostra proposta. Simplement
recordar a la ciutadania, si hi ha algú que ens escolta, que toca
fer bondat, que les Festes de Nadal tornaran l’any que ve i
l’important serà que nosaltres hi puguem ser i les puguem
gaudir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Començam el torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Avui
fem el debat i la votació dels pressuposts per a la Conselleria
d’Afers Socials, Esports i Cooperació per a l’any 2021. Des
d’Unides Podem entenem que serveis socials és la quarta porta
del pilar del benestar i els reptes per fer front a aquesta crisi
passa per reconstruir el comú, consolidar els drets subjectius de
prestacions econòmiques socials, enfortir la línia d’atenció a la
dependència i reorganitzar el sistema de cures per garantir el
benestar social a la ciutadania.

Els pressuposts d’Afers Socials per a l’any 2021
ascendeixen gairebé a 245 milions d’euros, un 13,5% més. Es
manté la RESOGA amb 20 milions d’euros per a casos de
pobresa sobrevinguda; s’augmenta en dependència, en serveis
d’ajuda a domicilia, en teleassistència; un 42% més per a ajuts
econòmics directes per a persones en situació de dependència;
subvencions específiques per a programes de lluita contra la
pobresa; s’amplia la xarxa d’equipaments i la construcció
d’infraestructures.

Foment de la integració social i cultural de les persones
immigrades, es continua i s’amplia la protecció i la defensa dels
drets dels menors amb el desenvolupament de la Llei de
famílies. En definitiva, des d’Unides Podem pensem que són
uns pressuposts de caire social, pensant en la gent, enfortint el
teixit del benestar social de les nostres i almanco intenten donar
resposta a les necessitats de la ciutadania, les actuals i les
sobrevingudes.

En comissió ja vàrem explicar el posicionament d’alguna de
les esmenes respecte de les quals no hem baratat d’opinió. Hem
de dir que moltes de les esmenes que s’han presentat o bé ja
estan contemplades en els pressuposts o bé són competència
d’altres institucions. Per aquests motius votarem en contra de
les esmenes del Partit Popular, la 17108, la 17109, la 17119, la
17122, la 17125, la 17112, la 17126, la 127, la 128 i la 121.

La 17121, en aquesta concretament, el Partit Popular
demana 200.000 euros per a la implantació de la Llei de
famílies i en els pressuposts ja hi ha contemplada una partida
de 400.000 euros, o sigui, 200.000 euros més que els
pressuposts de l’any anterior, i són 200.000 euros més del que
demana el Partit Popular, per tant hi votarem en contra.

Tant el Partit com el partit de VOX han presentat esmenes
a la totalitat del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears, segons el Partit Popular és
perquè no estan d’acord amb les inversions que hi ha
programades, que són insuficients, vostè ha dit, Sra. Durán.
Amb què no estan d’acord exactament, amb la construcció
pròpia de centres i residències com Son Martorellet, a Marratxí,
a Maó, a Sant Lluís, a Es Castell, Calvià, Porreres, Son Dureta,
el centre de dia de Cala d’Or? Totes aquestes infraestructures,
entre altres, estan programades ja per iniciar, continuar o
finalitzar dins aquest any, segons va explicar la consellera aquí,
en comissió. Pot ser som una mal pensada, però trob que el que
no els agrada deu ser que precisament siguin construccions
pròpies de centres i residències, o sigui, que siguin centres i
residències públiques.

En matèria d’infraestructures, si el Partit Popular accepta
les transaccions, votarem a favor de les esmenes 17116, la
17118 i la 17303, per a les elaboracions dels projectes o la
construcció de les residències d’Es Migjorn Gran i d’Es
Castells i per al centre de dia d’Alaró.

En matèria d’atenció a la dependència, la COVID-19 ha
posat de manifest les mancances del sistema públic, ja ho hem
repetit en diverses ocasions aquí, tots els sistemes, inclosa la
dependència, la falta de recursos humans i la mala gestió de
polítiques i retallades durant anys han passat una factura
important en l’atenció en matèria de dependència a la nostra
població. En els darrers cinc anys, la nostra comunitat
autònoma ha vist com s’han pogut recuperar serveis i drets que
havien retallat o negat.

Com en altres àrees d’aquesta conselleria, en aquests
pressuposts s’incrementa en dependència, tal i com ha dit la
consellera, concretament hi ha 124 milions d’euros, dels quals
quasi 7.900.000 euros són per al servei d’ajudes a domicili,
amb 300.000 euros que els pressuposts de la legislatura
passada, i gairebé uns 454.000 euros són per instal·lar els 11
terminals per a teleassistència, tal i com ho ha indicat abans.

Sra. Durán, ja li he dit en diverses ocasions, el seu partit no
és creïble, vostès demanen a l’esmena 17110 un reforç i un
augment de 2 milions d’euros per a ajudes a domicili per a les
persones dependents, dels quasi 8 milions que hi ha destinats en
els pressuposts d’enguany del 2021 no els sembla suficient.

Li demanem per favor, li ha dit també la Sra. Consellera,
ens pot explicar per què en el 2015, quan eren els pressuposts
més alts de dependència de tota la seva legislatura en què
vostès governaven, la partida d’aquest servei era tan sols
d’1.127.662 euros?

Evidentment, votarem en contra d’aquesta esmena, així com
també de la 17113, la 17120 i la 17124.

En matèria de joventut, trob a faltar en el transcurs d’aquest
debat de pressuposts que es parli de joventut, els grans oblidats;
aproximadament el 16% de la població de Balears són els joves
i, lamentablement, són els que directament pateixen les
escletxes de la crisi anterior i ara, novament, els toca fer front
a aquesta nova crisi provocada per la COVID. A l’any 2021 la
joventut serà al centre del debat d’aquesta cambra, perquè
tenim per endavant la llei de joventut i la llei de temps lleure.
El jovent té molt a dir, han de ser escoltats i participar de la
política, l’enfocament transversal del jovent és una proposa a
incloure en les polítiques públiques, hi ha necessitats
específiques de la joventut que són competència d’altres
conselleries, com són l’ocupació, l’habitatge, la sanitat, la
cultura, l’educació, per al que es fa necessari incorporar la
perspectiva juvenil en les polítiques transversals de joventut.

Votarem a favor de l’esmena 16757, presentada per
Ciutadans, si accepta la transacció de 50 euros per a la
formació en matèria de prevenció i protecció d’abusos a
menors i adolescents de professionals que treballin a l’àmbit de
menors, inclosos els educadors a temps lliure a les entitats
juvenils.
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Votarem en contra de l’esmena 16762, la 761, la 759, en
aquesta esmena Ciutadans demana un augment de places
d’habitatge per als joves extutelats; a aquests pressuposts ja
s’incrementa la renda d’emancipació uns 300.000 euros,
aproximadament, i 200.000 euros concretament van per a la
creació de noves places, en concret 15. Per tant, votarem en
contra.

També votarem en contra de les esmenes 17108, la 109 i la
128, presentades pel Partit Popular.

En matèria de cooperació hem de seguir sent una comunitat
solidària en cooperació internacional d’acció humanitària
davant la pobresa, la injustícia social, la discriminació i la
desigualtat, en reduir les diferències entre països, invertir en el
país d’origen per evitar la immigració. Seguim els objectius de
desenvolupament que ens marca l’Agenda 2030. Balears és una
societat solidària, ho venim demostrant des dels darrers vint
anys; aquest context de crisi requereix d’una nova estratègia
per al desenvolupament en cooperació internacional; es fa
necessari continuar amb el compromís d’una política de
cooperació valenta, en aquests pressuposts s’augmenta una
partida a la direcció general de 300.000 euros, fent així un total
de 6.300.000 euros.

Votarem en contra de les 7 esmenes presentades per
Ciutadans al pressupost de cooperació, any rera any el
pressupost va en augment i, previsiblement, totes les accions
d’ajuda a cooperació internacional aniran de manera transversal
per a actuacions de la COVID.

En una altra matèria, amb referència a l’esmena 16769, de
mediadors culturals, de Ciutadans, votarem a favor, amb
l’afectació de 100.000 euros, hi estam totalment a favor i
trobem imprescindibles aquestes figures. I ho explicaré amb un
exemple molt clar: la plaça Jaume de Ciutadella de Menorca,
en aquest plaça, durant anys, existia un conflicte de convivència
per les molèsties ocasionades per l’activitat i l’ús de la plaça
per part de diversos col·lectius. L’agost d’aquesta mateix any,
la companya i regidora de Serveis d’Atenció als Ciutadà,
Igualtat, Consum i Cooperació, Carla Gener, amb l’ajuda i el
suport del Fons Menorquí de Cooperació, va posar en marxa la
contractació d’un educador social; van fer falta pocs dies o
setmanes per promoure un projecte de cooperació d’integració
social, col·lectiu, on s’han implicat activament els col·lectius
i la societat per tal de crear un espai multiesportiu en el poble,
on ningú no se senti exclòs. D’un conflicte a una oportunitat de
convivència i integració social, gràcies a la feina de la figura
d’un educador social en el carrer.

Pensem que aquest és el camí i per aquest motiu votarem a
favor d’aquesta esmena.

En matèria d’esports, votarem a favor de l’esmena del Partit
El Pi, si accepta l’esmena de transacció que li hem fet.

(Remor de veus)

Ja no tenc més temps, i després en el torn de contrarèplica
doncs ja contestaré al partit VOX, que m’ha quedat per
contestar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Mayor. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Vicepresidenta, bones tardes,
diputats i diputades, Sra. Consellera. Li he de reconèixer que
mentre anàvem, sobretot vostè anava parlant i, especialment,
els grups que han parlat una esmena a la totalitat anaven
parlant, tenia com a una sensació de déjà vu, de dir és que
d’això ja n’hem parlat, és que d’això també ja n’hem parlat, i
si un fa memòria, és ver que tant vostè com la consellera de
Salut han tengut ocasió de comparèixer en aquesta cambra el
darrer mig any, jo no sé les vegades que han comparegut, jo he
arribat a perdre el compte. Per tant, de tot el que hem escoltat
no hi havia res de nou, perquè és vera que hem tengut moltes
ocasions de poder-ne parlar. Per tant, avui que aprovam el
pressupost, només es tracta al cap i a la fi de posar xifres
darrera aquelles qüestions que anam parlant.

Per tant, la conclusió quina era? En els Acords de Bellver
teníem un projecte molt ambiciós, un projecte que es consolida
i, a més, es demostra amb un pressupost, tot i la realitat que ens
toca viure a dia d’avui la qual, evidentment, ha complicat
moltíssim les coses, però crec que no ha estat excusa per no
seguir treballant en un projecte que és del tot ambiciós.

Dit això, anem per feina, perquè, a més, el temps corre, hi
ha tota una sèrie d’esmenes de transacció que, si els sembla bé,
m’he reservat per als moments que em tocàs intervenir
formalment, precisament per fer-les arribar a tots els grups de
l’oposició, no sé si he de demanar a la secretària de Mesa que
em faci un certificat que, per favor, he entregat una còpia a tots
els portaveus dels grups,...

(Alguns aplaudiments)

... o l’oficiala major si em vol posar un segell, en tot cas sí que
demanaria a l’uixer si és tan amable de fer arribar una còpia a
tots els grups polítics, al Partit Popular que n’hi faci arribar
dues i una que sigui per a la Sra. Riera, per favor.

(Alguns aplaudiments i algunes rialles)

Ho dic perquè, si s’ha de perdre, que no sigui per culpa
meva.

(Rialles de l’intervinent)

Bé, del que presentàvem, començaré per l’esmena, per la
transacció que fem a El Pi, és ver, Sra. Pons, que se n’ha anat
a un poble enmig de Mallorca, Costitx, enmig d’aquests dos
pobles que es discuteixen qui es troba al centre de l’illa, entre
Llorito o Lloret i Sineu, i és ver que és molt guapo Costitx,
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també ho és Llorito, també ho és Sineu, també ho és Petra,
també ho és Maria de la Salut, també ho és Llubí, i així
podríem fer una repassada pels 54 pobles de Mallorca, més
després tots els del conjunt de les Illes Balears, perquè a
Menorca i a Eivissa també troben els seus molt guapos, no és
vera? Vostès saben quin és el poble més guapo de Mallorca o
de les Illes?

(Remor de veus)

Cadascú el seu, idò, i això va així. I com que tothom “lo
seu”, Sra. Pons, jo li he de reconèixer que quan vaig llegir la
seva esmena em va escarrufar molt, em va escarrufar perquè
precisament a mi em va tocar ser batle d’un poble, també
preciós, i era a un moment en què si no formaves part dels
partits polítics que governaven en el Consell o el Govern, en
aquell moment era Unió Mallorquina, en el Consell de
Mallorca, i el Partit Popular en el Govern de les Illes Balears,
no veies un xavo d’inversió en el teu poble.

I a mi de petit m’ensenyaren que el que no vols per a tu no
ho vulguis per a ningú i, en tot cas, jo sempre he pensat que la
democràcia és igualtat d’oportunitats i que evidentment les
necessitats de tot un poble han de trobar-se per damunt dels
interessos partidistes d’un determinat partit polític que governa
aquella situació i que no ho fa per als seus municipis o per als
municipis allà on governa, sinó que ho fa per a tots els
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes. I la veritat és que a jo
allò em va fer, em feia molta ràbia i, per tant, quan vaig llegir
aquesta esmena vaig pensar en aquella situació.

I també és vera que això és una pràctica que ja s’ha
desterrada o s’hauria d’haver desterrada perquè si agafam les
inversions que farà la consellera de Benestar Social en el
conjunt de les Illes Balears o les que farà la consellera de Salut,
també, dins el conjunt de les Illes Balears, veiem que no hi ha
una distinció que vagi per partits allà on es governa. I crec que
això és important que ho posem en valor i, per tant, pens també
que a l’hora de fer determinades esmenes hauríem d’anar alerta
a repetir patrons que ja haurien d’estar esborrats de la praxi
diària.

I ho dic també per al Partit Popular, on presenta una esmena
precisament on proposa esclovellar 500.000 euros, que va de
concerts amb entitats, és a dir, concerts amb entitats del tercer
sector, i ho dic aquí públicament, perquè em pens que és un
error, i si és un error encara hi són a temps a retirar-ho, per
donar-ho al Consell d’Eivissa, al Consell d’Eivissa, no al de
Formentera o al de Menorca, al d’Eivissa just. Per tant, crec
que hi ha qüestions, és vera, que hauríem de desterrar de la
praxi, perquè al cap i a la fi tots els partits polítics fem feina per
a tot el conjunt de ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol.

Amb referència, després, a altres transaccions que hem fet,
i evidentment el tema d’Es Migjorn Gran, on hi, com veuen,
una afectació de 30.000 euros; d’Alaró, amb 50.000; d’Es
Castell, amb 300.000, perquè hem considerat que era la... -l’ha
vista o no?, li ha... sí, eh?-, amb 300.000 euros era la quantitat
que érem a temps a executar dins el proper exercici econòmic,
tenint en compte que les obres no són mai, i la consellera li ha
dit, no va mai segons la previsió o sobretot les ganes que un té
que acabi, per la necessitat i la urgència que suposa la seva

construcció, però que, en tot cas, 300.000 euros seria la
quantitat que serien a temps a executar durant els propers anys.

Com, evidentment, també la de mesuradors de CO2, que ja
n’havíem parlat a la comissió i que ja van quedar acceptades.

El mateix que les de Ciutadans, entenent que parlam d’una
afectació, en principi, de 50.000 euros, per al programa per a
formació en matèria de prevenció i protecció d’abusos a
menors i adolescents de professionals que treballin a l’àmbit de
menors, inclosos els educadors a temps lliure de les entitats
juvenils, com vostè ha dit, i abans també la companya d’Unidas
Podemos.

Com també aquella altra d’afectació de 100.000 euros, que
també vostè hi ha fet referència. Crec que en aquest sentit no
me’n deix cap.

Crec que, parlava abans que tenim a les mans un projecte
molt ambiciós, en una situació que no deixa de ser dramàtica,
i també molt conscients que maldament poguéssim doblar la
quantitat que hi poguéssim dedicar, així i tot no encara
respondríem a les necessitats que ens toca respondre a dia
d’avui. Però, en tot cas, crec que amb aquests pressuposts seran
una eina prou útil al servei de les persones i, especialment, de
les que més ho necessiten.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Corresponde ahora el turno
del Grupo Parlamentario Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Conselleria d’Afers Socials ha
vist incrementat el seu pressupost en un any on es fa més que
necessari suportar tot el que puguem el benestar de les
persones, la crisi que vivim, i que condiciona en tots els seus
aspectes aquests pressuposts de l’any 2021, té especial
incidència en aquesta conselleria, amb l’enorme responsabilitat
de rescatar totes les persones que ho necessiten. Vivim en un
sistema, i la COVID, ens ho ha demostrat, que ha donat
l’esquena a la ciutadania, i és evidentment que és una obligació
de l’administració ajudar, i el pressupost d’aquesta conselleria
intenta donar resposta a aquestes necessitats, però com a
comunitat tenim molts límits a causa de l’infrafinançament i,
per açò, es fa irrenunciable que ens replantegem com fem les
coses.

Amb tot, amb una conselleria que té com a responsabilitats
la dependència, menors, persones en situació de pobresa,
esports, cooperació, etc., es nota que s’ha fet un enorme esforç,
i el resultat és que fins i tot l’oposició ha evitat esmenar-ho
totalment. I ens alegra que sigui així, perquè hem d’advocar en
el mateix sentit.

L’altre dia, mirant la sèrie The Crown, vaig sentir una de les
millors definicions de l’estat de benestar: tots aquells drets que

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 4 / 17 de desembre de 2020 3659

ens donen benestar, com són el dret al treball, el dret a estar
malalt, el dret a ser vell, el dret a ser fràgil, és ser humà. Idò de
tot açò s’encarrega aquesta conselleria, a defensar el dret a ser
fràgil, a ser humà. Perquè són fràgils, i aquest sistema ens
afebleix, perquè fa molt de temps que va treure la vida del
centre de tot, política inclosa, i hem de posar aquesta vida
preciosa al centre, no ens podem permetre el luxe de tenir gent
sense recursos, però tampoc no podem pretendre canviar les
coses sense canviar res, no siguem lampedusians.

I ja vaig acabant. Com venim dient durant aquests dies
mantindrem el vot fet a comissions a excepció d’allò
transaccionat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Font. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Sr.
Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, per començar la
meva intervenció crec que és just i necessari, després d’haver
sentit segons quines intervencions, posar un poc de perspectiva
dels pressupostos de la conselleria, i posar en relleu novament
que per a aquest pressupost 2021 de la Conselleria d’Afers
Socials, Drets Humans i Esports, augmenta el seu pressupost
fins arribar a 244 milions. Com hem dit altres vegades i per
molt que alguns grups intentin desprestigiar -ara justament el
Sr. Rodríguez no hi és però, bé, parlava de faves comptades-
estam davant el pressupost més alt de la història en despesa
social amb 3.090 milions, entre les àrees de salut, educació,
afers socials, ocupació o habitatge, que i respecte de totes
aquestes polítiques de serveis socials augmenta en 342 milions
respecte de l’any anterior, i en 1.032 milions respecte de 2015,
que deixa en evidència la tendència progressista. Crec que era
important recordar-ho quan estam avaluant concretament els
pressupostos de la Conselleria d’Afers Socials.

Respecte d’aquesta, he de dir que és la conselleria que més
creix en valors percentuals respecte de 2020, amb un 13,5%, i
que ho fa augmentant en pràcticament la totalitat de totes les
direccions generals. En conseqüència s’augmenten també els
programes, per exemple, de la protecció i defensa dels drets
dels menors en un 43,5%; de famílies i unitats de convivència
en un 21%; a altres programes, que són els equipaments de
serveis socials, enguany es dobla el pressupost i s’arriba als 10
milions; com també es dobla la transferència del capital del
Consorci de recursos sanitaris i assistencials, tot i que el Partit
Popular faci igualment una esmena a la totalitat. Per suposat,
l’atenció a la dependència, 3 milions per als concerts a
prestació de serveis; més de 18 milions en transferència, 13
específicament als ajuntaments; i 23 milions per a la Fundació
d’atenció a la dependència, que fan un total de 56 milions.

Quant a les pensions i prestacions econòmiques, és on hi ha
la pujada més important del pressupost, són 13 milions més i

s’arriba als 46 milions d’ajudes a persones dependents, i que
sempre han estat una prioritat per a les polítiques d’aquest
govern i del nostre grup. Més encara en el moment que vivim,
ja que suma un total per a la Direcció General de Dependència
de 122 milions d’euros, que estaríem parlant de la meitat del
total del pressupost.

M’agradaria parlar també del que és una altra de les
màximes prioritats per al nostre grup i que és la lluita contra la
pobresa, i que abans també en parlàvem. Es mantenen els 20
milions de la renda social garantida, que és la gran eina que
tenim a la nostra comunitat per adaptar-nos juntament amb
l’ingrés mínim vital, i que cobreix l’emergència social i els
col·lectius més vulnerables. Respecte de l’ingrés mínim vital,
que abans n’hem parlat, celebram que tot i les dificultats
inicials aquest mes de desembre es pugui arribar a 1.650
famílies de les Illes Balears, que hi viuen 4.500 persones, Sra.
Durán, la meitat són menors, i ho fan amb retroactivitat en els
casos que pugui correspondre, que com ha anunciat avui mateix
el ministre Escrivá es pugui adaptar pròximament per a millores
per acreditar les unitats familiars per a les persones que hagin
hagut de compartir habitatge i per a les persones que estan
sense sostre. Açò la Sra. Durán abans ho ha qualificat de frau,
quan a mi em sembla que el frau més important que hi va haver
va ser a la passada crisi, quan vostès van escanyar famílies i
persones.

(Alguns aplaudiments)

Per altra banda, però en el mateix sentit, valoram des del
nostre grup el constant diàleg que es va des de la conselleria
amb el tercer sector per proveir i adaptar la demanda dels bancs
d’aliments. Enguany, com ha dit la consellera, s’hi destinaran
500.000 euros.

Feia aquesta valoració per posar una miqueta de perspectiva
del que s’ha dit abans pels diferents grups. Podem dir que
estam davant un bon pressupost d’Afers Socials, i que ho fa en
consonància amb el Pacte de reactivació i amb el de Bellver.
Així les principals ajudes, com he enumerat, del pressupost
queden distribuïdes amb persones majors de dependència, les
persones amb discapacitat, la lluita contra la pobresa i els joves
amb alta vulnerabilitat de risc d’exclusió; els centres
socioeducatius, el treball comunitari, el contacte amb el
Projecte Home per a la fase de reinserció social, i el programa
de joves extutelats. 

També aquests pressupostos protegeixen les estructures
assignades, com l’estructura esportiva, que pràcticament puja
en totes les subvencions que es necessiten per mantenir aquesta
estructura. També ho fa mantenint l’esport entre illes i a
reforçar la Fundació de l’esport balear; els programes de
família i les unitats de convivència, l’apujada de la renda
d’emancipació en 350.000 euros, i les places d’habitatge per a
joves extutelats amb 250.000 euros.

Quant a les esmenes, i en particular les del Partit Popular,
he de dir a la Sra. Durán, que ja li ho vam dir en comissió, que
crec que les esmenes del Partit Popular no estaven del tot
treballades. Unes esmenes són d’afectació en actuacions ja
previstes en aquests pressuposts, i ho feien amb afectació a
vegades de menor quantia de la que estava pressupostada.
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Moltes també es repeteixen de l’any passat, ho han dit altres
companys, sí, ho poden repassar. Certament ho fan també
incorporant algunes esmenes en referència al fons COVID, com
no podia ser d’altra manera aquest any.

Quant a les esmenes, presenten per exemple una afectació
de 2 milions per a l’ajuda a domicili. Estaria molt bé que
aquesta afectació que fan estigués vinculada a la seva signatura
del pacte de reactivació, ja que aquesta inclou progressivament
l’augment de l’ajuda a domicili. Li he de dir, per exemple, que
igualment el SAD, el Servei d’ajuda a domicili, té prevista
enguany una despesa per a aquest any de 7.800.000 euros, que
augmenta en un 28% respecte de l’any passat.

També altres de les esmenes que presenten i estan en relació
amb els centres de dia, que algunes ja estaven (...) l’any passat
tant en el plantejament de l’espai com des del punt de vista
competencial, i que estaven per exemple sense cap tipus de
conveni i que per tant parteixen d’afectacions que no
corresponen ni a la realitat ni a una planificació prèvia, i que tot
i així les presenten enguany i les segueixen presentant, en el
primer debat d’aquest matí ja s’ha parlat del punt de vista més
competencial, entenguin que en aquests moments tenim una
planificació d’infraestructures que és una planificació que no
hi havia quan vostès governaven. Passa, per exemple, amb el
centre de dia de Sant Josep, amb el centre de dia de Fornells,
o amb el Verge del Toro de Menorca; també amb el centre de
dia d’Eivissa i el de Son Ferriol, que ja estan previstos en altre
partides.

En aquest cas també m’agradaria també aquí posar en valor
la tercera pròrroga d’ajut econòmic per compensar el tancament
dels centres de dia per culpa de la pandèmia, i que enguany, el
2020, ja supera el milió d’euros i que tindrà continuïtat durant
el 2021, una mostra més de la capacitat i la voluntat
d’adaptació que té el Govern cap a la ciutadania.

Tornant a les esmenes, transaccionam també la redacció del
centre geriàtric d’Es Migjorn, amb 30.000 euros, esperem que
sigui aquest any que l’ajuntament faci la feina. Igualment
proposam una transacció per a la redacció del projecte del
centre de dia d’Alaró, amb 50.000 euros. I mantenim la
proposta de transacció de l’afectació i construcció del geriàtric
d’Es Castell, amb 300.000 euros. 

Respecte de les esmenes de Ciudadanos, valoram
positivament l’acord a què hem arribat per a la transacció
d’esmenes que van en sintonia a reforçar els serveis i les
polítiques de proximitat i prevenció. Una n’és la 16769, on hem
acordat transaccionar per més recursos per a la mediació
intercultural i que aniran en paral·lel als 2 milions que rebran
els ajuntaments per a la integració social de les persones
nouvingudes. També s’ha acordat afectar 16.759 per a la
formació en matèria de prevenció i protecció d’abusos a
menors i adolescents a professionals que treballin en l’àmbit de
menors, inclosos, els educadors en temps lliure de les entitats
juvenils. 

De les esmenes de VOX, creim que rompen amb qualsevol
lògica pressupostària i que -com sempre- situen la seva
proposta a l’extrem, ja en vàrem parlar, també, en comissió;
presenten esmenes a la totalitat, de l’Institut de la Fundació

Balear de la Joventut, de la Fundació de l’Institut
Socioeducatiu, del Consorci dels recursos sociosanitaris...
Entenem que VOX no creu ni en la joventut, ni en l’assistència
sociosanitària, ni en l’educació social. 

(Alguns aplaudiments)

En canvi, l’única alternativa que proposen, que és com la
resta de conselleries que han fetes, és el nou fons COVID, que
crec que encara no han explicat, i que sens dubte és totalment
desequilibrat i insolidari. I dic insolidari, dic insolidari, Sr.
Rodríguez, perquè a més de recollir tots els fons de COVID de
la conselleria -sense cap mena de justificació-, ho fa també amb
la totalitat de la Direcció General de Cooperació. Perquè,
després de les seves necessitats, segurament, ja no hi trobam
ningú més. 

Li he de dir també -que no ho pensava explicar- però que
l’altre dia vaig anar a un acte públic...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Mascaró, tiene que ir terminando, por favor. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Sí, ja acab, gràcies. I vaig coincidir crec que amb el seu
secretari general de Menorca, Toni Camps, pot ser? Els
companys del PP crec que també el coneixen. I ens va parlar,
en un moment donat, de la regulació de la immigració. El Sr.
Toni Camps va fer una intervenció que crec que..., va comparar
la regulació de la immigració i la comparació amb un canvi
personal seu de residència a Suïssa, un paradís fiscal. Jo, si
aquesta és la política d’immigració que té el seu partit, pens
que és una falta d’empatia i de solidaritat que no és digna ni
d’una persona ni, molt manco, d’una persona que es dedica a la
política. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Mascaró, por favor, tiene que terminar.
 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Senzillament, també, per acabar, dir que la transacció que
s’ha ofert, al Grup Parlamentari El Pi creim que s’ajusta millor
prioritzar els municipis des d’un punt de vista de planificació
conjunta i no des d’un cas particular com és el de Costitx. 

Moltes gràcies, presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Mascaró. Abrimos el turno de réplica
y por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
Sra. Durán. 
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LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bé, ho he dit tot d’una quan
he començat la meva primera intervenció, hi havia molts de
diputats que, després, jutgen les nostres intervencions però no
eren aquí quan jo l’he dita, i el primer que hem dit és que
nosaltres no hem presentat una esmena a la totalitat a tota la
secció. Sí que creim que el pressupost és molt millorable i que
havíem presentat 27 esmenes amb caràcter positiu i amb
caràcter constructiu, i a això ho hem fet de ver, i nosaltres ens
hem estudiat els pressuposts, Sra. Consellera, nosaltres ens
l’hem estudiat. 

Jo em desconcentr, si parlen tant... Sra. Vicepresidenta,
podria parlar? Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Señores diputados y diputadas, por favor, un poco de
silencio. Continúe, Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gracias. Puc entendre que tal volta no sigui gaire
interessant el que digui però jo crec que a totes aquelles
persones que depenen d’aquest pressupost directament, jo crec
que sí que els deu interessar la intervenció d’una diputada; jo
almanco he callat quan els altres diputats intervenien. 

En cap moment no he tirat els trastos al cap a ningú, i
aquest tipus de precisions dels partits buenistas que diuen que
si ells són millors que els altres, jo no hi crec. N’hi ha molts
que fan molt poqueta feina i, quan un partit presenta 27
esmenes jo crec que ha fet molta més feina que un que no n’ha
presentada cap o que n’ha presentada una. Critiquen sense
alternativa, nosaltres mai no hem fet cap crítica sense
alternativa, ho he dit abans.

Nosaltres, quan es va presentar el Decret 10/2020, el primer
que vàrem dir va ser que li donaríem suport, perquè crèiem que
era un moment en què s’havia de donar suport, ara bé, vàrem
dir que el que ha passat ara, que moltes de les persones que les
varen obligar a demanar -primer era fins dia 30 d’agost, després
dia 31 de setembre-, a demanar, a sol·licitar l’ingrés mínim
vital, han perdut doblers, com a poc, 250 euros; això ho vàrem
denunciar i ha estat així. Com també hi ha persones que -com
que encara no tenien el desistiment de l’ingrés mínim vital- han
quedat sense una cosa i sense l’altra, vostè mateixa ho ha
reconegut i ara rectifiquen, ja ens sembla bé.

Però nosaltres sí que hem presentat alternatives, i com que
ho he dit abans i havia diputats que no hi eren, ho tornaré a dir:
vàrem presentar una moció en aquest punt, i en la varen votar
en contra, i vàrem presentar al setembre una PNL precisament
per a la modificació del Decret 10/2020. Per tant, si ha vengut
ara aquesta modificació i vendrà la setmana que ve, benvinguda
sigui, però nosaltres ja ho vàrem demanar al mes de setembre
perquè sabíem que, a partir de dia 30 de setembre, hi hauria
moltes famílies que quedarien desemparades. 

A mi em fa molta de gràcia que els partits polítics com
Podemos parli que són partits creïbles. Sra. Mayor, per favor,

Podemos és un partit creïble? Podemos és un partit creïble?
Miri, vostès no tenen res a veure amb aquella gent que era a les
places ni amb la gent del 15M, vostès d’ençà que han tocat
moqueta, de creïbles no en tenen res. El que no s’havia de
canviar de barriada ara és a Galapagar, amb guàrdies civils a
fora que vigilen que no li entrin a ca seva perquè no sigui cosa
que li ocupin o que li facin escraches. Per tant, de creïbles,
Podemos, ni mu, ni mu. 

Quant a l’ingrés mínim vital, sí, ja ho he dit abans: l’ingrés
mínim vital és un frau. I, per començar, ho és per a aquelles
15.000 persones a les quals han desestimat l’ingrés mínim vital
a les Illes Balears. A un 53% -repetesc- de les persones que han
demanat l’ingrés mínim vital a Balears, els han denegat l’ingrés
mínim vital, per tant, és un frau. I ho és perquè es carrega tota
una sèrie de qüestions que fan que la gent perdi valor adquisitiu
i, sobretot, si no es fien de mi, totes i cada una de les dades de
qualsevol entitat els ho diran, com, per exemple, segons les
dades de l’Observatori d’aquí, de les Illes Balears, que deien
que un 50% de les més de les 33.000 persones que tenim amb
pobresa severa a les Illes Balears no reben cap ajuda de cap
tipus d’administració, és a dir, tenim més de 17.000 persones
a les Illes Balears sense cap tipus d’ajuda i no són persones que
no arriben a final de mes, no: són persones amb pobresa severa. 

Estam molt malament i venim de cinc anys allà on han
tengut molta bonança econòmica; cinc anys on han tengut uns
pressuposts amb 4.000 milions d’euros més, que s’hagués
pogut fer més; cinc anys que s’haguessin pogut fer polítiques
d’habitatge adequades, perquè molta de gent ara no hauria de
decidir si ha de pagar un lloguer, ha de deixar una casa o ha de
poder menjar o ha de negociar una amortització de crèdit amb
un banc. Això és culpa seva, cinc anys que haguessin pogut fer
molt més en lluitar contra la temporalitat de la feina a les Illes
Balears i no ho han fet. Ara parlen que si s’ha de canviar model
en moltes altres coses, i tot això, senyors diputats, té a veure
amb els índexs de pobresa a les Illes Balears. Ja som la
comunitat autònoma que tendrem els índexs de pobresa més
elevats l’any 2021. I nosaltres volem fer feina de valent! I
volem aportar. I això és el que feim, això és el que feim i
continuarem fent-ho. 

De déjà vu, res de res, déjà vu deu ser el Sr. Ensenyat, que
no sé en què pensa, però de déjà vu, res de res. Nosaltres, totes
i cada una de les esmenes que hem presentat i aquesta esmena
que vostè em deia, és una esmena d’afectació, per tant, no és
una esmena que llevi una cosa o l’altra sinó l’únic que fa és que
d’una partida econòmica la destina a una cosa, si no els agrada
la partida de baixa, no hi ha cap problema, modifiquin-ho, i
nosaltres, evidentment, de la mateixa manera que d’un municipi
ens diuen que tenen unes necessitats..., idò, si del consell
d’Eivissa ens diuen que tenen una necessitat determinada idò
la plantejam aquí, perquè creim que és necessari que ho
plantegem... Que no els sembla bé? Idò ho diguin.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Durán, tiene que ir terminando, por favor.  
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LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

D’acord. I, la veritat, nosaltres creim en l’ajuda a domicili,
ho he explicat abans, he explicat el perquè, i no és que hi
creguem, és que està demostrat que les Illes Balears és la
comunitat autònoma que inverteix manco en domicili, hi
invertim només un 3% del total de dependència i, per tant,
creim que s’ha d’apostar. I ja ho he dit abans, si creuen que 2
milions, no s’ha de posar 2 milions, idò que hi posin més. Però
fa molta de falta -com bé ha reconegut la consellera- perquè diu
que el sistema i el model que tenen ara, juntament amb els
ajuntaments, no funciona. Tanta sort que vostès el volen
canviar, però acceptin aquesta esmena, si és que realment
creuen en l’ajuda a domicili. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, tiene que..., perdone, sobre las enmiendas
transaccionales que le han propuesto...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Pues ahora no tengo la hoja aquí, pero ya se lo he dicho a
los grupos parlamentarios...

(Remor de veus)

... no hay problema, no hay problema... No hay problema,...

(Continua la remor de veus)

... no hi ha problema, no hi ha problema... Acceptam les
esmenes que ens han presentat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputados, por favor, un poco de silencio que
tenemos que escuchar a la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Tengo buena memoria, no traigo la hoja, pero tengo buena
memoria. Le cuento, de las tres transacciones que nos han
propuesto aceptamos dos y no aceptamos la del geriàtric d’Es
Castell, ésta no que es una transacción... habíamos puesto una
partida de 3 millones de euros, nos ofrecen 300.000 y hemos
dicho que no; las otras dos, sí.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Durán. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Al menos de esta parte del
debate me llevo una satisfacción: las palabras del Sr. Ensenyat
que ha dicho: “todos los políticos trabajamos para todos los
ciudadanos del Estado espanyol”, me has..., ¿se ha equivocado,
verdad?

(Rialles, remor de veus i algun aplaudiment)

¡Que poco dura la alegría en casa del pobre!...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, ya... Yo he pensado: le van a abrir un expediente y
porqué no ha dicho España, que si no, lo echan directamente...

(Rialles)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sobre la cultura del esfuerzo de la que tanto se ha hablado,
claro que creemos en la cultura del esfuerzo y mucho, y no es
que les exijamos esfuerzos titánicos y sobrenaturales a niños de
once años, aquí a veces sobreactuamos demasiado. Es porque
la cultura del esfuerzo es algo que se inculca desde antes de los
once años, igual que enseñamos a un niño a comer, a respetar
a sus mayores..., buenos, los que creemos todavía en algunos
conceptos básicos de la educación clásica que es el respeto a
los mayores, etc., y aquellos que los tengan, pues lo educan
desde la más tierna infancia, valores religiosos, etc.

Bien, ¿y que nos venga usted a decir que nosotros no nos
esforzamos porque no hemos estudiado en profundidad este
presupuesto...? A ver, nosotros podríamos haber ido a lo fácil,
y lo fácil es hacer pequeñas enmiendas y podríamos hablar aquí
media hora de tuberías, de cañerías, de techos de iglesias, etc.,
que ya hemos dicho que nos parece muy respetable, por
supuesto, muy respetable, y que es una manera de hacer
política.

Nosotros es que hemos intentado hacer una enmienda a la
totalidad, a la totalidad de los presupuestos, a la totalidad de
cómo gastan ustedes en las consellerias, a la totalidad de su
política, a la totalidad de lo que ustedes representan, y es una
opción política que no representa falta de esfuerzo y de trabajo
porque le puedo asegurar que venir a defender contracorriente
unas propuestas tampoco es tan fácil, porque basta ver en
algunas votaciones hemos conseguido la unanimidad de votos
en contra y a nosotros nos gustaría tener la unanimidad de
votos a favor, o sea, no es una tarea fácil ni abandonamos la
cultura del esfuerzo. 

Todo lo contrario. Es una tarea difícil, titánica, luchar
contra ustedes no es fácil, pero bueno, no hay ningún problema,
lo haremos, como decía Churchill: en las calles, en las playas...
¿eh?, hasta el último hombre, ahí actuará VOX como un muro
de contención  -de contención- de sus políticas equivocadas.

(Alguns aplaudiments)
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Me sabe mal no poder contestar a la Sra. Diputada de
Podemos porque se ha quedado corta, no sé si se ha quedado
corta de tiempo para que no le pueda replicar después o si
simplemente es que realmente se le ha ido el tiempo, que no
hay ningún problema. Usted no se preocupe, usted dígame lo
que me tenga que decir que yo, aunque sea en la conselleria de
flores y jardines, le contestaré. No hay ningún problema.

Y Sr. Mascaró, ¿de verdad?, ¿de verdad?... ¿Le parece...?
Es que no me lo esperaba de usted, me parece una persona más
o menos..., porque antes a su compañero Sr. Ferrer lo he
mandado a la mili, pero...

(Remor de veus)

... a usted, y lamento tener que decírselo, le tendré que enviar
a la escuela porque le falta alguna... alguna chispa de
educación. ¿Tiene que venir aquí a citar al Sr. Camps que no
está presente, que no se puede defender de un acto donde se
presentaba una encíclica papal tergiversando sus palabras, que
no fueron esas las que dijo? ¿De verdad? 

O sea, ¿usted quiere que lleguemos a estos niveles de bajeza
moral?, porque le puedo asegurar que como empecemos a
llegar a estos puntos de ataque personal, sobre todo de personas
que no se pueden defender y que además no son personajes
públicos porque si usted..., cuando se meten ustedes con
Abascal o nos metemos nosotros con el presidente del
Gobierno, pues son personajes públicos que están..., pero..., no
sé. Ya le digo, no me lo esperaba de usted. Da lo mismo, si
quiere usted conti... Si algún día quieren ustedes descender al
barro vamos a intentar y hacer todos los esfuerzos políticos,
humanos y persones posibles para no descender al barro con
ustedes.

En definitiva, en esta conselleria, ya hemos expresado lo
que queríamos expresar sobre ella, tendremos ocasión de seguir
hablando sobre estos temas porque por desgracia en estos
momentos los temas sociales y las necesidades sociales afectan
a todas las consellerias.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Gràcies per aprovar les
transaccions proposades, les nostres esmenes proposades, haver
vostè acceptat transaccionar-les en una línia, aquestes dues
almanco... que entenem que es poden acceptar i en la línia ...
donarem resposta, no tot el que voldríem, però sí a dues
qüestions que entenem que totes les que hi ha són importants,
però aquestes també ho són i l’exemple que ha posat la Sra.
Mayor, i gràcies per l’article que vostè m’ha enviat perquè em
sembla prou exemple de la necessitat que tenen municipis de
totes les illes en una realitat que és la diversitat cultural,

concretament em sembla que era Ciutadella, si no m’equivoc,
d’acord.

Sí que lamentam les altres que no i li diré per què, perquè
hi ha... torn,... jo a vegades el renou... i entre elles hi participa
la meva companya diputada, em costa concentrar-me,
disculpau-me, però és un problema meu, eh?, de concentració.

No sé per on anava... Sí, la part sobretot de les entitats i jo
quasi vull interpel·lar més a la consellera que als grups que són
els que debatem, el tema de les entitats de lleure, d’intervenció
en el lleure infantil i juvenil. Per a nosaltres..., ens semblen les
més oblidades, les més oblidades a les necessitats que tenen.

Jo li he dit abans el perquè, quan s’han transferit les
competències nosaltres trobàvem encara en segons quines
coses, no dic desinterès, consellera, que de vegades..., vostè i
jo gesticulam molt i pareix que estam enfadats, però trobam
que el paraigua de l’administració ha de garantir quan hi ha
actuacions a unes illes i a unes altres no, perquè si no..., i no
parl d’una qüestió de competència, sinó d’una qüestió d’equitat
de les entitats, i què ha passat en la situació COVID?, que no
han rebut línia suficient com han rebut altres en temes... perquè
tenen concerts, perquè tenen unes línies de subvenció fixades
en temes d’EPI, de formació i d’adaptació dels seus locals per
poder realitzar activitats i ha passat fins i tot als ajuntaments, 
els casals i espais de joves, perquè els ajuntaments els han
donat uns doblers, però de tota la política que tenen, de tots els
programes que tenen, no han pogut dedicar o no han trobat
adient dedicar-ho a això i ha passat en eliminació
d’impediments físics i ha passat en altres coses. 

Per això nosaltres en duim algunes i no dic que no es faci,
dic que no es fa tan suficientment com n’hi ha. I quan tenim
propostes que demanen aquests tipus d’actuacions en matèria
d’EPI o de formació o ajuts als ajuntaments per als seus casals
i espais joves, ho feim en aquest sentit.

Jo he felicitar entre altres coses la part que correspon a
aquesta conselleria per haver editat un any més l’Anuari de la
Joventut, però és que l’Anuari de la Joventut..., però és que de
l’àmbit de sociologia la intervenció dins l’àmbit de la joventut,
i que ens apassiona aquest món, entenem que és un manual
important per donar eines a fer plans estratègics i línies
progressistes en aquesta actuació. 

I quan llegim això i la demanda de manca de pressuposts i
el mateix Consell de Joventut de les Illes Balears diu que s’han
de fer més actuacions de les que hi ha, nosaltres hem duit
mesures molt concretes, crec que viables i realistes amb un
import adaptat a les possibilitats perquè la conselleria faci un
moviment, no?

Però, sap què ha fet el Consell de Mallorca enguany dins la
seva llibertat de competències?, anul·lar una línia de subvenció
per a activitats, que l’havia anunciada, va publicar la retirada
d’aquesta convocatòria i les entitats de Mallorca, que deuen ser
el 70% de les entitats, no s’hi han pogut acollir dins les
dificultats que ja tenen. No són entitats que rebin més
subvenció que una pròpia convocatòria a les quotes dels propis
associats o ajudes de les famílies.
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Per això duim propostes concretes, per complementar llocs
on no poden arribar. Ja li dic, era adaptació d’espais, material
EPI i formació en l’ús i en la prevenció de la COVID. Això era
una línia, 30.000 euros. I l’altra era per als ajuntaments, les
corporacions locals, que els seus espais joves eliminin
problemes d’accessibilitat, els que encara ho tenen, a la
diversitat funcional, que vostès sap que és més car, perquè no
és només eliminar tanques sinó adaptada a cada diversitat
funcional per accedir a l’oci i al temps lliure.

Aquestes són les nostres esmenes. No ho dic enfadat, ho dic
amb èmfasi, que és diferent, perquè hem s’ha de parlar d’e
joventut també, no tan sols de l’oci i el temps lliure sinó de
l’accessibilitat. 

He de dir que en aquesta línia de demanar això, nosaltres
hem presentat, amb l’esmena -se m’ha oblidat dir-ho abans- en
tema de la mediació intercultural, no ens quedam així. Entenem
també que la comunitat autònoma ha de tenir un pla estratègic,
un pla d’acollida i integració de les persones migrades. No per
una qüestió que hagi pujat el nombre de persones que arriben
sinó perquè encara hi ha persones que no parlen ni el català ni
el castellà, cap de les dues llengües oficials, no les usen.

La figura del mediador, sí, ajudarà, però fan falta més
mitjans. Nosaltres hem introduït una proposició no de llei
instant el Govern a dur un pla d’actuació. La nostra línia
d’esmenes van a això que els he comentat abans, a les
proposicions no de llei que el nostre grup parlamentari du a les
diferents comissions de control a les diferents conselleries i en
la línia del Pacte de la reactivació de les Illes Balears, que és
social i econòmic. La part social és fonamental i la conselleria
d’aquest centre de cost 17, igual que serà la següent, el número
18, té gran importància i responsabilitat en aquesta matèria. 

De bell nou agrair als grups que donen suport...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Finalment, de les transaccions us esment que s’han acceptat
per part de grups, nosaltres hi donarem suport, ja ho manifest
ara, vicepresidenta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ara votava en lloc d’encendre
el micròfon, perdoni. Bé, només dir que sí, que nosaltres
acceptarem l’esmena. Quan hem vist que dels doblers que
nosaltres havíem demanat, que era 1 milió per a aquest
poliesportiu de Costitx, passàvem a 100.000 euros a la secció

17 per a convocatòria d’una línia de subvenció dirigida
juntament per realitzar plans d’inversions subvencionables per
a la construcció d’equipaments per a la pràctica esportiva, la
veritat és que hem pensat que la rebaixa era molt gran. El que
passa és que hem parlat amb Costitx, hem parlat amb diferents
municipis de les Illes durant aquesta estona i ens diuen que
acceptem aquesta esmena, i de fet ho farem. Per què? Perquè
el que fa aquesta partida és que s’obri una línia perquè aquestes
ajudes siguin possibles. És a dir, que a partir d’aquí feim una
passa que amb els anys pot ser una passa de gegant. Així que
nosaltres, de moment, ens conformam i estarem vigilants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. En el turno de contraréplica, por
parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra
la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Partit Popular, Sra.
Durán, jo entenc que quan no tenen arguments tirin de
l’argumentari recurrent, 15M, ha faltat comunista, Veneçuela.
Jo ho entenc. Cada vegada que jo surt a aquesta tribuna quan
faig qualque tipus de comparativa parl amb xifres. Vostè no
m’ha contestat, ha tirat d’argumentari i no m’ha contestat. Li he
demanat, han presentat una esmena de 2 milions d’euros per a
ajudes al servei a la dependència a domicili. Actualment hi ha
una partida de 8 milions, i li he demanat, com és possible que
en el 2015, que era quan vostès governaven i és l’any de tota la
legislatura que més alt tenia el pressupost, és 1.127.000 euros
en servei d’ajuda en dependència. A això vostè no ho ha
contestat. Vénen aquí i llavors quan no tenen arguments
Veneçuela! 15M! Això no és. Li deman, per favor, a veure si és
...

Clar, en aquest cas -insisteixo- per a mi no tenen
credibilitat. Parlant de credibilitat li recoman, per favor, que
deixi la pregunta que li va fer el seu partit ahir al Congrés dels
Diputats a Pablo Iglesias que parlà precisament del tema de
credibilitat, i que cadascú tregui les seves conclusions. Jo no
participaré en aquest espectacle.

Referent a l’ingrés mínim vital, que li ha ocupat més de la
meitat dels quinze minuts que vostè ha tingut aquí, que també
és a nivell estatal. L’ingrés mínim vital, el Sr. Mascaró ja li ha
comentat el que és, jo li dic al Partit Popular, el 23 de desembre
s’acaba el termini per registrar les esmenes a l’articulat al
Congrés dels Diputats sobre la Llei de l’ingrés mínim vital i es
presentarà el primer trimestre de l’any vinent, que es debatrà.
Quines esmenes heu presentat?, quines són les esmenes?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... quin és el discurs que vosaltres fareu?...

(Remor de veus)

... El que sí tenim clar que...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor, señores diputados y señoras diputadas, silencio,
por favor.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Durán, silencio, por favor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

En aquests mesos veurem quina és la seva posició. Vostès
vénen aquí, parlen de fracàs, però no parlen de les suposades
esmenes que vosaltres heu registrat. Això no. Llavors, estaria
molt bé que amb aquest nou dret subjectiu es millorés per
veure,  nosaltres hi som, fins i tot hem fet pròpia esmena d’una
iniciativa que hem presentat. Pensam que s’han d’agilitar els
tràmits, pensam que s’ha d’ampliar la cobertura. De totes
maneres, en uns mesos tot això ho veurem. 

Al partit VOX, Sr. Rodríguez, realmente no me ha dado
tiempo, pero también me lo estaba planteando, porque diga lo
que diga le va a entrar por una oreja y le va salir por la otra.
No obstante, sí que le voy a decir, que se lo dije en comisión,
es incoherente, la Sra. Consellera también ya se lo ha dicho,
ustedes quitan todas las ayudas que son específicamente para
acciones y medidas de la COVID dentro de lo que es la
conselleria para ponerlas dentro del fondo supuestamente
también para ayudas sociales. Mi intervención era aportación
en positivo porque les veo muy despistados en este caso,
porque no concretan las medidas. Usted ha venido aquí, al
principio de todo le escuchaba atentamente porque pensaba
que con sus palabras sí que nos iba a explicar por fin en qué
consistía su fondo misterioso de la COVID, pero se ha
quedado como siempre, en palabras. Entonces, yo lo quería
hacer positivo y como os veía despistados, sobre todo en la
parte del fondo COVID de ayudas sociales, que es el debate
que tenemos ahora. 

Entonces, les iba a dar ideas como que a lo mejor se
podían dar ayudas económicas para alimento o para los
suministros de la luz, del agua o del alquiler; la problemática
que tenemos aquí de vivienda que es la principal causa
también por pobreza, el encarecimiento de la vivienda; o
también para productos farmacéuticos o productos de primera
necesidad o también para los servicios de proximidad de
carácter doméstico para garantizar la atención y la
alimentación de las personas mayores o de las personas con
dependencia: o también -se me ocurre, ¿eh?, se me ocurre
también- hacer una renta, podría ser social, podría estar
dotada con 20 millones de euros, ¡fíjese! Yo no sé si voy por
buen camino, no sé si voy por buen camino. Lo que sí sé es que
con las enmiendas que ustedes han presentado precisamente
lo que están quitando son todas estas medidas que estoy
anunciando más todas las medidas que les ha anunciado la
Sra. Consellera anteriormente, porque éstas ya están en
marcha, ya son las que están aquí y son precisamente las que
ustedes están quitando los fondos para supuestamente su fondo
COVID para ayuda social.

Entonces, creo que en esta cámara tenemos que ser serios,
estamos en un momento de crisis lamentable, la ciudadanía lo

está pasando muy mal, quiere propuestas y debates serios y
rigurosos por parte de los representantes públicos
precisamente para dar soluciones a sus necesidades. Así que,
por favor, como ya he dicho en anteriores ocasiones a todos
los grupos parlamentarios, una mica de seny i facem feina per
la gent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

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, president. Intervendré des d’aquí, si no li
sap greu. Em sap greu -valgui la redundància-, Sra. Durán, que
no acceptin la transacció. Així i tot crec que coincidim en la
necessitat que Es Castell tengui aquest recurs; crec que forma
part de la planificació que ha anunciat la consellera, i per tant
veurem si a finals d’any, nosaltres havíem dit 300, si s’hauran
executat aquests 300.000 euros. El que li puc assegurar és que
3 milions, segur, segur que no. Per tant entenem que era una
transacció que fèiem de caràcter més realista, em sap greu que
no l’acceptin. No sé si darrere hi ha..., o estan més preocupats
de fer oposició que de construir la residència, no ho sé,
francament; crec que l’haguessin poguda acceptar perquè
s’aproximava més a una realitat. 

En tot cas amb les altres hem arribat a un acord i, per tant,
massa bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Font...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en farem ús. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, ja que m’ha
interpel·lat directament, a mi m’ha semblat adient introduir
aquest comentari perquè, clar, el Sr. Camps és del seu partit;
vostès redueixen tot el pressupost de cooperació. No he
tergiversat les paraules que va dir el Sr. Camps allà, li puc
explicar la segona part del llibre del que va dir ell respecte dels
LGTBI, respecte del medi ambient, però veient com ha anat no
ho explicaré perquè si allò feia vergonya açò potser encara en
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fa més i tot. I el Sr. Camps, no passi gaire pena perquè se sap
defensar ell tot sol, a pesar que no sigui aquí.

Després, respecte del Partit Popular, que ha tornat qualificar
de frau -ara està parlant la Sra. Durán amb la Sra. Riera, no sé
si estan intercanviant papers...

(Remor de veus)

Senzillament, Sra. Durán, vostè ha qualificat de frau una
vegada més l’ingrés mínim vital. M’agradaria recordar-li que
vostès van estar sis anys en el govern d’Espanya i no van
introduir la llei de l’ingrés mínims vital. En un any el govern
progressista va instaurar l’ingrés mínim vital sense tanta feina.

(Continua la remor de veus)

Sí, en tenia molta, de feina, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... Senyors diputats, un poc de silenci.
Continuï, Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No, el que passa al Partit Popular és que normalment quan
és al govern no fa la feina i després critica els que l’han feta, i
segurament s’apunten a drets i llibertats que després donen
governs socialistes, com ha passat, per exemple...

(Alguns aplaudiments)

... ha passat..., ha passat amb la Llei de dependència, ha passat
amb el matrimoni entre persones del mateix sexe. Tenc
l’esperança que qualque dia donin suport al dret a la darrera
llibertat que s’ha aprovat avui en el Congrés dels Diputats amb
la Llei de l’eutanàsia.

(Alguns aplaudiments)

Res més. Gràcies, president.

(Més aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Amb aquesta intervenció ha finalitzat
el debat número 8, de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Suspenem un moment el plenari.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyors diputats, senyores diputades.
Començam ara el debat número 9. Abans de començar el debat
els vull comunicar, especialment als portaveus dels diferents
grups parlamentaris, que la votació d’avui vespre es produirà
a partir de les 9 del vespre. Si tenim oportunitat de votar abans
de les 10 votarem abans.

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.

Grup Parlamentari Popular. Secció 18, Conselleria de Salut
i Consum, 17228. Secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, 17229. E22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears, 17230. F12, Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears, 17231. F14, Fundació Institut d’Investigació
Sanitària Illes Balears, 17232.

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

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 18, Conselleria de Salut
i Consum. Al programa 411E, finançament sanitari esmena
16958, de la 17019 a la 17039, de la 17041 a la 17073 i la
17085. Al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, la
17040. 

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

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

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

Per a la 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, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, des del Grup Popular en primer lloc volem agrair
l’extraordinària feina dels professionals sanitaris d’aquesta
comunitat, malgrat patir una gestió política erràtica i que els
està posant al límit diàriament...
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(Alguns aplaudiments)

El Partit Popular ha presentat 60 esmenes a la secció 18, 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 a Salut i la deficient gestió que estan desenvolupant.
Per l’altra, l’opacitat parlamentària i la poca transparència amb
la que segueixen treballant com a gestors polítics. No són uns
pressuposts reals, en determinats aspectes sanitaris són
insuficients. Encara que incrementen partides pressupostàries,
retallen un 20% a partides tan importants com per exemple el
programa de detecció precoç de càncer. Són un pressupostos
amb ingressos ficticis, retallen en inversions i serveis bàsics,
hipotequen els comptes d’aquesta comunitat autònoma amb una
despesa descontrolada i la percepció i la realitat de la
ciutadania és el desmantellament de la sanitat pública.

L’augment econòmic en els pressuposts de Salut per a 2021
no cobreix la despesa excepcional d’aquest any. S’han dedicat
a la COVID, segons les xifres del Govern, 140 milions i els
requeriments consolidats en recursos humans per via judicial
ascendeixen a 68 milions. Aquestes quantitats sumen més que
l’increment anunciat. Amb aquestes dades es dedueix que
l’increment del pressupost real és nul, perquè la despesa
extraordinària per al 20 és superior a l’increment pressupostat
per al 2021.

Sra. Consellera, ha tengut dificultats per donar sortida a les
OPE ja convocades, retardades i sense finalitzar, no s’aporten
nous recursos per a una nova OPE per a 2021, com sí ho fan
altres comunitats autònomes com Galícia o País Basc. Li
agraïm que ens expliqui el pressupost de l’hospital de
referència de Balears, el pressupost de Son Espases per al 2019
era de 398 milions d’euros, vostè reconeix una despesa
consolidada de 463 milions i en pressuposta 413 per al 2021.
Ja partim, com li he dit, d’un pressupost fictici i infradotat.
Com pensa fer front a aquesta situació? 

El Servei de Salut gasta el 98% del pressupost del seu
departament, disposen de 632 milions més que fa cinc anys i
què tenim? Llistes d’espera, menys professionals sanitaris i un
desmantellament a l’atenció primària.

Els professionals reclamen que es destini entre un 20 i un
25% del pressupost sanitari a l’atenció primària i vostè que
parla d’important esforç, sap què hi destina? Un 8% del total,
només 155 milions de 1.933 per al nivell assistencial que més
inversió necessita per fer front a l’epidèmia. 

A inversió destina 32 milions, un 1,8% del pressupost total,
import que posa en risc continuar executant els projectes de
reforma i millora d’infraestructures. 

En despesa de personal incrementa en 68 milions, dels quals
42 s’han destinat al pagament de sentències de carrera
professional, a què els obliguen els tribunals i que vostès es
negaven a pagar. El servei d’Atenció Primària ha desaparegut
i s’ha convertit en un servei d’atenció telefònica que
desencadenarà conseqüències desastroses per a la salut dels
pacients. Vostès han desmantellat l’Atenció Primària. 

A dia d’avui no tenim ni salut ni economia i ens demana
propostes en positiu, política constructiva i les feim. Té les
propostes constructives, però no les vol escoltar i tampoc no les
vol consensuar.

La política destructiva va de la mà del seu govern, la seva
gestió destructiva està provocant que Balears se situï, amb el
seu pla de reactivació, al capdavant dels pitjors rànquings.
Balears es la comunidad con mayor incidencia acumulada de
España. Baleares lidera la subida del paro, lidera el aumento
de hoteles en venta, lidera el descenso en la compra-venta de
viviendas, lidera la tasa de criminalidad de España, lidera la
caída del comercio minorista.

El Partit Popular demostrarà tenir una actitud propositiva,
per molt que repeteixin el fals argument que des del Grup
Popular no es fan propostes. Les feim, i les feim per tal de
millorar el sistema sanitari d’aquesta comunitat, i en aquest
sentit van encaminades les esmenes parcials que presentam. De
450 esmenes del Partit Popular només n’aproven 5; aquest és
el seu consens i el seu diàleg. Presentades les propostes i
rebutjades gairebé totes no podem deixar de remarcar allò que
consideram injust, deficient i caòtic de la seva gestió els darrers
mesos.

La Sra. Armengol ens diu que prioritza les persones; vostè,
que no quedarà ningú enrere, i el que queda clar amb aquest
pressupost i els passats és que prioritzen les seves persones,
amb pandèmia o sense pandèmia. El que queda clar...

(Xivarri)

...el que queda clar és que no deixen cap carnet socialista
enrere. Per prioritzar els ciutadans...

(Cridòria)

Per prioritzar els ciutadans de les Illes Balears haurien
d’haver mitigat els principals problemes sanitaris d’aquesta
comunitat autònoma, com és la falta de determinats
professionals sanitaris; la saturació als hospitals; les llistes
d’espera, que a dia d’avui es troben desbordades amb més de
50.000 persones que esperen una intervenció quirúrgica o una
visita amb especialista, que la setmana passada es multiplicava
per 7 el nombre de persones que esperen més de mig any per
ser operats; una Atenció Primària inaccessible i col·lapsada;
deficiències en les infraestructures. Però vostès, amb i sense
pandèmia, han prioritzat les seves persones, amb comissions a
despatxos d’afiliats socialistes, i mantenint l’estructura
sobredimensionada d’assessors i alts càrrecs en aquests
moments tan complicats que vivim.

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 augmentant la
despesa de Salut i augmentant el pressupost cada any, és una
evidència dels seus cinc anys que un pressupost més elevat no
és sinònim de bona gestió.

Quant a salut pública s’ha de destacar que els programes no
s’incrementen de forma rellevant, estan pràcticament congelats.
Obliden que la promoció de la salut és una eix principal per a
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la ciutadania. Es demostra, per exemple, amb la infrafinançació
i el retall dels programes de prevenció de càncer; són
programes vitals per a la població. La seva aposta per al 2021
és la creació de l’Agència de Salut Pública, i ni tan sols no té
finançació en aquest pressupost. Una vegada més, decorats i
màrqueting que no milloren la salut dels nostres ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, vostè no hi creu, en la salut pública, i la
major evidència és que hi destina 26 milions, un 1,3% dels més
de 1.930 milions que gestiona.

Quant a assistència sanitària, el Servei de Salut de les Illes
Balears s’ha de dir que és un organisme totalment fora de
control, econòmic i polític; són innumerables les
manifestacions dels òrgans de control com la Sindicatura de
Comptes que denuncien que no se segueixen els procediments
de contractació; l’ib-salut compra a qui vol i com vol, sense
respectar la normativa, abusant del procediment amb l’excusa
de la urgent necessitat, fet que l’Oficina anticorrupció ja està
investigant. La norma habitual al Servei de Salut...

(Alguns aplaudiments)

...és saltar-se tots els límits i criteris objectius. L’arbitrarietat
forma part de la gestió diària de l’assistència sanitària, com
l’assumpte del cessament del cap d’UCI de l’Hospital Mateu
Orfila: hoy te ceso, mañana me lo pienso, pasado no.
Cessaments... 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... arbitrarietats, concursos que acaben als tribunals, són el dia
a dia d’una institució que està, com he dit, fora de control
econòmic.

Els professionals sanitaris del Servei de Salut estan
desesperats, esgotats, desbordats, col·lapsats. Van haver
d’atendre la ciutadania...

(Més aplaudiments)

...que hi acudia per la COVID sense els mitjans necessaris, i
vostè se’n va desentendre al·legant que les compres estaven
centralitzades. 

Quan la presidenta se’n va anar de copes en horari prohibit
es va dedicar a exculpar-la. Tothom fa el que vol a la seva vida
privada, però li va faltar temps per maltractar la ciutadania i
maltractar els professionals sanitaris acusant-los de contagiar-se
per no tenir cura de les mesures.

(Cridòria)

Les llistes d’espera s’han disparat, i no només per la pressió
de la COVID..., i s’ha visualitzat amb claredat amb la pandèmia
el que ja era notori abans que arribés el coronavirus. L’Hospital
Can Misses, per exemple...

(Remor de veus)

... pateix les llistes d’espera quirúrgiques més elevades de
Balears des de fa anys, i vostè no ha estat capaç de contractar
cap nou anestesista, setze anestesistes, els mateixos que el
2015. 

A les llistes d’espera dels hospitals ara també s’han de
sumar les llistes d’espera a Atenció Primària, una Atenció
Primària amb les quotes més elevades d’Espanya; té l’Atenció
Primària desmantellada. Alentiment en la construcció dels
centres de salut. Ha mentit amb els increments salarials. En
definitiva, una deficient gestió amb resultat catastròfic que per
molt que surti aquí a treure pit la realitat la desmenteix.

Presenta uns comptes totalment desequilibrats, en realitat
res nou. El seu govern es caracteritza per dissimular la
desassistència i construir un núvol de virtualitat que no mitiga
el patiment dels ciutadans. Estam davant d’un exemple de
gestió nul·la. Les seves decisions irresponsables i improvisades
estan hipotecant el futur d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

(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. El problema, Sra. Consellera, que
nos encontramos, y permítame un símil náutico, es que ustedes
sólo saben navegar con el viento de popa, cuando el viento
entra de atrás, pero cuando el viento viene de frente navegar en
ceñida ustedes no saben. Las cosas le fueron bien mientras todo
fue bien; mientras nuestra situación de insularidad, el cierre de
puertos y aeropuertos que nosotros solicitamos y que ustedes
tarde pero al final consiguieron del presidente del Gobierno,
hizo que privilegiadamente nuestra comunidad tuviera datos
favorables con respecto a la pandemia; no fue gracias, por
desgracia, a su fabulosa gestión. 

Ahora que el viento viene de cara, ahora que no nos han
hecho caso, ahora que han hecho oídos sordos a las veces que
pedíamos tests masivos, que nadie entrara sin test en origen,
que dijimos que no se podía abrir la temporada turística sin
esos tests pero ustedes se querían hacer la foto de su programa
piloto, ahora estamos empezando a pagar todas las
consecuencias de esta mala gestión, mala gestión que en
condiciones normales estaríamos hablando aquí de las listas de
espera, del PAC de Pedro Garau, que creo que ha salido en
estos presupuestos...; por cierto, el problema del PAC de Pedro
Garau son los ocupas que viven arriba, lo digo porque algunos
piensan que el problema de la ocupación no existe; pues ese es
el problema endémico que tiene el PAC de Pedro Garau. 

E incluso se ha unido usted a esta campaña de publicidad y
propaganda, porque cuando el otro día la prensa le sacó un
poco los colores con la falta de centros concertados que había
en las diferentes provincias para estos tests PCR que van
ustedes -por fin- a exigir para las personas que vengan a
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nuestras islas, enseguida se apresuró a aumentar esa lista de
centros concertados. Curiosamente el otro día alguien llamó a
uno de estos centros de una de las provincias españolas con los
que supuestamente ustedes habían hecho un concierto; le dijo
“no, no, nosotros no tenemos nada concertado”; dijo “no, si es
que me aparece en la página web de la Conselleria de Salut”;
“espere que lo comprobamos”. Lo comprobaron y dice “sí,
aparecemos pero no tenemos ningún convenio firmado”. Eso sí,
usted extendió su lista de centros concertados, con los que por
lo visto no había hecho usted ningún concierto.

Pero esta enmienda a la totalidad de los presupuestos... nos
lleva a preguntarle: ¿estos presupuestos contemplan pagar el
incremento del sueldo al personal, que lo tiene congelado? No.
¿Contemplan el pago de las horas extras que deben a los
sanitarios? No. ¿Recogen equiparar el plus de insularidad con
Canarias? No. ¿Contemplan contratar a proveedores de
conformidad con la Ley de contratos? No. ¿Qué han hecho?
Han creado un sistema de contratación pública que se salta la
Ley de contratos mediante el Decreto Ley 8/2020 convertido en
ley por este parlamento. Sinceramente...

Y ya para rematar -para rematar- crean la agencia de salud
pública, otra boca que alimentar, en estos momentos, ¿qué
necesidad, qué necesidad hay de crear una agencia de salud
pública?, más y más y más cargos, más y más y más gasto
superfluo.

Usted habrá visto por nuestras enmiendas parciales que
nosotros no sólo nos alegramos del incremento de su
conselleria, la que se lleva la parte más grande y con razón, de
los presupuestos de esta comunidad, de hecho, nos gustaría que
fueran más y que fueran mejor empleados, pero claro, ustedes
siempre vienen aquí y lo primero que dicen, lo dice siempre la
Sra. Armengol “nosotros queremos alabar la labor del personal
sanitario”, etc., siempre alaban ustedes la labor del personal
sanitario y si la alaban ustedes un poquito menos y les pagan un
poquito más, ¿no creen que estarían más contentos?, en lugar
de suspenderles ustedes el sueldo, creo yo,...creo yo.

(Algun aplaudiment)

Nosotros, Sra. Consellera, finales de junio, principios de
julio, si no me falla la memoria, solicitamos visitar los
hospitales principales de las tres islas con la intención de ver
cuáles eran las medidas que se estaban tomando en previsión de
la segunda ola. Usted nos contestó hace muy poco tiempo,
después de un amable contacto personal que tuvo su asesora
parlamentaria, que ahora era imposible por la situación en la
que nos encontramos. Entiendo que ahora es imposible, pero es
que nosotros se lo pedimos en julio.

¿Es tan complicado organizar la visita de uno o dos
diputados para que hablen con el director y el subdirector del
hospital, con una persona encargada para poderle preguntar?,
pero claro, es que empezamos a pensar que ustedes tienen algo
que ocultar, no nos dejan visitar los hospitales y nos contestan
cuando ya ha venido la segunda ola, cuando nosotros lo que
pretendíamos es saber qué medidas tomaban para la primera.

El Sr. March movilizó todos los recursos legales de la
conselleria para, con la complicidad de la Mesa del Parlamento,

impedir nuestro derecho a visitar los colegios y al final nos
puso unas condiciones que solo lo podíamos hacer fuera de
horario lectivo y acompañados de uno de sus comisarios
políticos. Y una vez pedimos visitar el IB Dona y se quemó.
Empieza a ser..., de verdad, o sea... La única persona que
respondió y que no nos ha puesto ninguna pega, tengo que
decirlo, nosotros visitamos Es Pinaret, Es Fusteret i el Centro
de Menores, de MENA, sin ningún problema, no vieron ustedes
en los periódicos que montáramos ningún escandalo ni nada.
Nosotros fuimos con la buena voluntad de ver cómo
funcionaban esos centros. 

Nosotros intentamos poner de nuestra parte y si nosotros
queríamos visitar los hospitales era para ver cómo se estaban
preparando para esta segunda ola. ¿Qué había de misterioso
que no podíamos contactar con las personas que están al frente
de estos hospitales?, ¿qué tienen ustedes que ocultar?, ¿o es
que de julio a día de hoy no había un momento en que usted
pudiera habernos facilitado esa visita? Yo espero poderla hacer
cuando pase esta segunda ola, a ser posible antes de la tercera,
que esperemos que no sea esta que estamos viviendo.

Sra. Consellera, nosotros, de verdad -de verdad- que el
asunto en estos momentos de.. la situación de la pandemia nos
preocupa muchísimo. Yo estoy seguro que a usted también. El
problema, Sra. Consellera, nosotros hemos pedido varias veces
su dimisión, pero no es nada personal, es que creemos que no
está usted capacitada para estar en estos momentos al frente de
esta complicación y estoy seguro que esta comunidad, dentro
de su comité de expertos, dentro de... las personas encontrarán
a alguien que lo pueda hacer mejor que usted y yo supongo que
usted también es consciente de ello. Es lo único que le
pedimos. Si usted realmente en estos momentos es incapaz de
hacer frente a esta situación con más diligencia, con más
consenso con médicos, enfermeras y resto de personal sanitario,
tenga usted la altura de miras de renunciar a su puesto y buscar
a otra persona. Es algo que es evidente, Sra. Consellera.

Y de verdad, me sabe mal porque no nos gusta pedir
dimisiones al tum-tum y menos en estos momentos, pero
realmente queremos que es urgente cambiar el timón, el rumbo
de esta situación que pensamos que empieza a tener tintes
dramáticos, que pone en peligro posible la reactivación de la
próxima temporada turística, que estamos hablando de la salud
de las personas. Es un tema realmente, Sra. Consellera,
terriblemente -terriblemente- delicado.

Y es más, le voy a hacer una propuesta para que vea que
nosotros subimos a esta tribuna y más en este asunto con la
mejor intención. Si usted se compromete -y me basta con su
palabra, ni siquiera necesito que me lo ponga usted por escrito-,
si usted sube a esta tribuna y se compromete a no congelar el
sueldo del personal sanitario, a regularizar el pago de las horas
extra y una vez hecho esto a presentar su dimisión, nosotros no
tenemos ningún problema en retirar todas nuestras enmiendas.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Govern, s’obre una
qüestió incidental, té la paraula la consellera de Salut i
Consum, la consellera Gómez.

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

Gràcies, president. Bones tardes a tots, senyores diputades,
senyors diputats, membres del Govern, gràcies per ser a aquest
debat de pressuposts. A la primera intervenció he dubtat si
érem al debat de pressuposts i en la segona ja he acabat
d’entendre que devíem estar en una altra banda, però realment
som en el debat de pressuposts i com som aquí, idò sí que ens
hem pres molt seriosament les esmenes que s’havien fet, per
què s’han fet esmenes a la totalitat i quines són les demandes i
per què s’han rebutjat algunes esmenes o no. Pensava que
veníem a això i crec que venim a això i els ciutadans esperen
aquesta informació.

El món sencer es troba en una situació excepcional a causa
de la pandèmia. Vull recordar, per si no ho saben encara, que
no és exclusiva ni de les Illes Balears, ni d’Espanya, ni de
França, ni del Regne Unit, ni d’Europa, ni d’Àsia, ni del nord
dels Estats Units o del sud d’Itàlia. És una pandèmia, pandèmia
vol dir que és mundial.

Dimarts d’aquesta setmana el Govern de les Illes Balears ha
publicat un decret de Presidència, un acord de Consell de
Govern, una resolució firmada per jo mateixa per a l’aplicació
de noves mesures de seguretat. Algunes comunitats autònomes,
com Catalunya, Galícia, Andalusia també es plantegen aturar
aquestes flexibilitzacions que havíem proposat per a les
properes setmanes.

Efectivament, a Balears hem tengut 538 nous casos avui i
la situació és preocupant i tenim 437 morts a dia d’avui per la
pandèmia. La incidència acumulada, publicada ahir al ministeri,
és de 307 i estic segura que recordarem aquest any 2020 com
el de la pandèmia mundial més dura del darrer segle.

A partir d’aquí crec que és el moment de donar ànims a les
persones que han patit o pateixen la malaltia i als seus
familiars.

La COVID ens obliga a fer un esforç continu per protegir
la salut de les persones que viuen a les Illes Balears. Per això
es destinaran gairebé 2.000 milions d’euros a la sanitat a l’any
2021, en concret 1.933 milions, 206 milions més. Crec que és
de les poques certeses que ha dit la diputada del Partit Popular. 

Representa un augment del 12% i són 600 milions més que
l’any 2015, un increment de quasi el 50% en comparació amb
el darrer pressupost de Salut que va elaborar el Govern del
Partit Popular.

Suposa el 33% del pressupost de la comunitat autònoma,
mai abans aquesta administració autonòmica no havia realitzat
una aposta tan clara i ferma per la sanitat pública.

Per tant, deixin de dir que aquest govern no es preocupa per
la salut dels ciutadans o ciutadanes. Actuam amb sentit de
responsabilitat, escoltam propostes, prenem decisions
tècniques, l’eficiència, eficàcia i equitat són els nostres
principis essencials a l’hora de gestionar l’administració
pública i en aquests principis ens basam per continuar oferint
un servei protector de la salut excel·lent, sostenible, innovador
i record que transparent.

El sistema sanitari ha de ser just i solidari, però també
solvent i eficaç, fins i tot en moments de pandèmia, i ho sabem,
hi ha molt més que COVID a atendre.

S’ha de tenir present el context en què s’han elaborat
aquests pressupostos, en plena pandèmia mundial i amb uns
comptes de 2020 que s’han hagut d’adaptar a la situació. 

Vostès diuen que els pressupostos no s’adapten a les
necessitats reals de les Illes Balears, per això han fet una
esmena a la totalitat. Dreta i ultradreta s’han posat d’acord, no
ha estat cap sorpresa. Ningú no esperava que la dreta i
l’ultradreta apareguessin ara per donar suport, ni el Govern ni
els ciutadans. Això no ho fan mai. No ho han fet durant els
darrers deu mesos, onze mesos; per què ho haurien de fer ara?

Tot i així, malgrat la pandèmia, els assegur que hem
elaborat uns pressupostos que permetran reforçar les estratègies
ja existents i desenvolupar-ne de noves per continuar fent feina
per un model d’atenció sanitària que s’ajusti a les necessitats
actuals i de futur.

No és un model desigual que maltracta els pacients i els
professionals, com el que hi va haver durant la legislatura del
Partit Popular. I ja no vull pensar si a més estigués VOX al
Govern. No vull pensar què passaria ara mateix amb unes
polítiques d’atenció sanitària desigual i de retallades o una
antipolítica sanitària, que és l’únic que saben fer quan
gestionen. I això és el que representen, l’antipolítica.

Però així i tot és igual, no necessitam del seu suport, ja
sabem que no el tenim. L’actual govern continuarà invertint
més per augmentar la capacitat de resolució d’atenció primària
i dels hospitals; per comptar amb infraestructures més
modernes, innovadores i de darrera tecnologia; per tenir
professionals ben formats i amb unes condicions laborals
dignes, molt més dignes de les que vostès varen deixar anys
enrere.

(Alguns aplaudiments)

Vull donar les gràcies als partits que sí donaran suport als
pressupostos d’aquest govern i a les partides específiques de
Salut. Hi ha persones que fan política constructiva a aquest
parlament.

Quant a infraestructures vostès han presentat un seguit
d’esmenes que no s’acaben d’entendre, fins i tot demanen la
reforma d’una residència que és del consell insular. La
Conselleria de Salut té previst un pla d’infraestructures amb
actuacions que començaren el 2016 i que van molt més enllà de
2023. 
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El 2021 es destinaran 32 milions d’euros, sí, a la
construcció i millora de centres sanitaris i hospitals, a
inversions en els centres de salut d’atenció primària. Parlam
d’onze nous centres i unitats bàsiques de salut per a atenció
primària: centres de salut de Son Ferriol, Bons Aires a Palma,
Trencadors a Llucmajor, Pollença, Artà, la unitat bàsica de
Santa Margalida, la de Sant Llorenç, la de Consell, la de
Montuïri i la de Sant Joan. Aquests són els més imminents.
Però no es pot construir la casa pel sostre, abans de fer un
projecte arquitectònic és necessari negociar amb ajuntaments
per aconseguir el solar i fer el concurs d’idees. Tant de bo ho
haguessin trobat el 2015, molts d’ells ja estarien fets. És el cas
de Binissalem, Manacor...

(Alguns aplaudiments)

... Es Banyer, Campos, Llucmajor, Pere Garau, Colònia de Sant
Jordi, Puig d’En Valls, Portocolom, Santa Eulàlia, Alaior, etc.
Com veuen, i com molt bé han explicat abans, em pareix que ha
estat el Sr. Ensenyat, sense colors polítics. Feim un pla amb la
consellera Fina Santiago...

(Remor de veus)

... aquí es treballa i es fa feina per a tots els ciutadans de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

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

Gràcies, president. Hi ha una inversió prevista per al PAC
sanitari de Jesús, per urbanitzar la parcel·la; reformar la unitat
de llarga estada i l’edifici de Lluerna. Mai no li ha interessat la
salut mental ni l’Hospital Psiquiàtric al Partit Popular.

Es continuarà avançant en projectes essencials per a
l’estratègia d’atenció a la cronicitat; recuperam Son Dureta.
Cap interès tampoc hi tenien. Verge del Toro, ho varen retornar
a la Tresoreria de la Seguretat Social. S’avançarà cap a la
construcció de l’hospital de Felanitx. Es continuarà treballant
en plans directors de l’hospital de Manacor i de l’hospital
d’Inca, parlam de més de 100 milions d’euros. També
m’agradaria destacar la creació de la nova base per al 061 a
l’illa de Formentera, 1.200.000 euros. Per a això el servei de
salut comptarà amb un pressupost amb 200 milions més, de
1.894 milions.

Efectivament, s’ha fet un desemborsament extraordinari de
gairebé 140 milions d’euros el 2020 gràcies a una excel·lent
gestió de la Conselleria d’Hisenda que ha permès que es
pogués fer aquesta inversió, totalment imprevista, a un
pressupost totalment imprevist com és el de 2020. 

I aquest pressupost de l’any 2021 permetrà consolidar
polítiques igualitàries i de recuperació de drets perduts. 

Vostès em demanen un metge i un administratiu més a Cala
En Porter, un pediatre més a Canal Salat, dos metges més per

a horari d’horabaixa quan varen ser vostès que varen tancar els
centre de salut l’horabaixa i ara els sembla bé que estiguin
oberts...

(Alguns aplaudiments)

... els sembla molt bé que estiguin oberts. N’estic contenta.

Per una altra banda, ha costat molt restablir els recursos
després del seu pas pel Govern, senyors i senyores diputats del
PP. Demanen més despesa en indemnització per residència i
fidelització, quan la inversió ja està contemplada als
pressupostos. Per cert, diumenge, Sra. Diputada, vàrem
examinar 96 opositors a totes les Illes per a onze categories
professionals mèdiques: cirurgia vascular, càrdiovascular,
maxil·lofacial, pediàtrica, plàstica, hematologia, hemoteràpia,
immunologia, medicina nuclear, oncologia radioteràpica, ...
Aquest dissabte passat, però és que estan compromeses 6.000
places, 6.000 places que estabilitzaran els professionals.
Quantes oposicions va fer el Partit Popular durant la legislatura
2011-2015? Zero, zero...

(Alguns aplaudiments)

... perquè no són capaços ni de fer oposicions.

Tenim clar que depenem dels professionals, molt clar que
depenem dels professionals i molt clar que ara més que mai
sense professionals no hi ha sanitat. Per això, s’han contractat
més de 1.100 persones aquest any 2020. 

Vostè què ha dit, després agafaré textualment què ha dit,
Sra. Diputada, perquè ha dit que l’atenció primària havia
desaparegut. Això és l’insult més gran que pot fer a metges i
infermeres d’atenció primària...

(Alguns aplaudiments)

... d’aquesta comunitat autònoma que es deixen la pell cada dia
per atendre els pacients COVID i els pacients no COVID. És
un autèntic insult. I com a infermera de primària em sent
insultada també.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Hem apostat per l’externalització...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor.

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

... laboral mitjançant els processos d’oposició i continuarem
convocant noves categories i continuarem avançant en tots els
processos. 

Reclamen un servei d’hemodinàmica a Menorca, quan
aquest govern progressista acaba de posar en marxa
l’hemodinàmia a Eivissa. El servei d’hemodinàmia està
perfectament cobert a Menorca en aquests moments. Demanen
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substituir un TAC al Mateu Orfila, se n’acaba d’adquirir un
recentment. Un nou servei d’hemodiàlisi a Formentera, que ja
ens compromès a posar en marxa quan sigui possible.
Reclamen que les mascaretes siguin gratuïtes, una decisió que
depèn del Consell Interterritorial; vostès demanen la gratuïtat
d’alguna cosa, vostès que varen ser capaços de posar el
copagament farmacèutic als pensionistes d’aquesta comunitat
autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... que cobraven per expedir la targeta sanitària a persones que
no la podien pagar, a famílies senceres que no podien pagar la
targeta i que varen ser capaços de deixar 25.000 persones
desprotegides del seu dret fonamental de rebre assistència. Tot
això sense que els tremolàs la mà. El Govern d’Espanya en
aquest sentit ha estat molt conseqüent i ha disminuït, ha reduït
el preu màxim i disminuït l’IVA de les mascaretes. 

Quant a la paga extraordinària COVID per als sanitaris i
l’increment de l’import de les hores extraordinàries s’estudien
mesures, perquè nosaltres sí ens asseiem amb els sindicats, sí
hi ha diàleg amb els sindicats i amb la part social, com a
mínim...

(Alguns aplaudiments)

... jo duc governant cinc anys, hi pot haver manifestacions, hi
pot haver malestar, hi pot haver problemes, hi pot haver
situacions, conflictes amb els professionals, però mai el que
hem viscut la legislatura 2011-2015, de moment.

Demanen 1 milió d’euros per fer tests massius -escoltin bé-,
per detectar la COVID-19, 1 milió d’euros. No saben ni què
costen els tests, per començar, però després no sé si és que
miren les notícies o no les miren, hem fet 700.000 proves
diagnòstiques a aquesta comunitat autònoma; els semblen
poques 700.000 proves?, cribratges contínuament als usuaris,
als professionals sociosanitaris de totes les residències, de tots
els professionals sanitaris, de sectors professionals sencers, de
desenes de grups d’alumnes i docents, cribratges a Son Gotleu,
a Arquitecte Bennàssar, a Eivissa, a Ciutadella, a Alaior, a Sa
Pobla, a Muro, a Sóller, a Lloseta, ... Com anomena vostè això?
Demanen 1 milió d’euros per fer proves diagnòstiques, però no
saben que hem invertit 32 milions d’euros el 2020 per tenir una
capacitat diagnòstica mitjançant proves i per a la traçabilitat
dels contagis i que calculam que l’any 2021 invertirem prop de
50 milions d’euros. 

Demanen posar en marxa serveis a cada àrea de salut sense
tenir en compte ni conèixer ni saber què fan ni quines són les
capacitats dels professionals. Això és per l’al·lergologia.

Reclamen ambulàncies pediàtriques quan fa just un any que
aquest govern va posar en marxa la primera UVI mòbil
pediàtrica a les Illes Balears, la segona de tot l’Estat. 

Li recordaré alguns temes més. La Direcció General de
Salut Pública i Participació comptarà amb més pressupost
enguany i està fent una feina impressionant tant a
epidemiologia com a control de la malaltia, del seguiment de la

incidència, seguiment dels avanços científics, que és el
plantejament de la vacuna, la coordinació de la vacuna, etc. 

L’Agència de la Salut Pública, amb la qual vostès -no sé per
què- hi estan en contra, i aquesta és la mostra una vegada més,
sap el que va passar quan va votar el Partit Popular?, que varen
reduir el pressuposts de salut pública un 50%, però després ens
diuen a nosaltres,   que l’apujam cada any rere any, i que
augmentam els programes, tots els programes de prevenció en
aquesta comunitat autònoma, ara resulta que seran vostès els
abanderats, no se’ls creu ningú. 

La Direcció General de Recerca en Salut, amb l’IdISBa,
preveu la contractació d’almenys 13 nous professional
qualificats per l’Institut, tant en investigadors, com en tècnics
de suport i gestió. El mateix per a la Direcció General de
Prestacions i Farmàcia, per impulsar estratègies com les cures
pal·liatives..., per cert, acaben d’aprovar la Llei d’eutanàsia en
el Congrés dels Diputats, la qual, crec que és una bona cosa. 

(Alguns aplaudiments)

Contra la diabetis, les malalties rares, l’abordatge del dolor,
l’estratègia en malalties musculoesquelètiques, l’ELA, etc.

La Direcció General de Consum també continuarà
promovent l’adhesió de noves empreses al sistema arbitral i
fomentant un consum responsable, eliminar clàusules abusives,
formar i prendre consciència sobre el consum responsable en
les generacions més joves. 

La Fundació Banc de Sang i Teixits, també tendrà un
pressupost necessari per poder continuar amb la seva tasca
imprescindible, i estan generant i tenen sang a bastament i
productes a bastament i estan participant en molts de projectes
de recerca a nivell nacional, per al bé de la comunitat
autònoma. 

Per tant, la sensibilitat d’aquest govern amb les inversions
socials queda palesa una vegada més. I no vull acabar sense
donar les gràcies a totes les persones responsables i
compromeses que, dia a dia, fan que la Conselleria de Salut i
Consum pugui realitzar la seva tasca amb rigor,
professionalitat, empenta i honestedat. I, sobretot, en aquestes
darreres setmanes, a tots els batles i batlesses que ens han
ajudat a posar mesures per aturar aquests devastadors efectes
de la pandèmia. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Algun aplaudiment)
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LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, sap que és un insult
que de 1.900 milions d’euros proposi destinar únicament
50.000 euros al programa de prevenció de càncer. Això sí que
és un insult! 

(Alguns aplaudiments)

... i una falta d’humanitat que no m’esperava de vostè.

Sra. Consellera, vostè ha desmantellat l’atenció primària,
evidentment que els professionals hi deixen la pell,
evidentment, però no tenen el seu suport, vostès han tancat els
consultoris matí, tarda i nit, tot el dia! Ja li diguérem fa mesos,
i avui hem de repetir-ho, vostè no està tranquil·la defensant
aquest pressupost de Salut, no pot estar tranquil·la perquè sap
que està provocant un forat als comptes d’aquesta comunitat
sense solucionar els problemes sanitaris de les Illes Balears. El
seu govern destina part dels sous dels ciutadans de Balears a
pagar alts càrrecs que no solucionen cap problema sanitari, 15
milions d’euros anuals per a assessors públics polítics, 15
milions, Sra. Consellera! Quants de metges de família podria
contractar amb aquestes sous? Per cada assessor que té podria
contractar dues infermeres. Però s’estima més que les poques
que tenim facin hores extraordinàries i deixar a deure’ls més de
mil hores de feina. Aquesta és la realitat de la seva gestió. 

Nosaltres hem presentat esmenes parcials, esmenes
repetides que aprovàrem 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 i, evidentment, esmenes per fer
front a la pandèmia. Sra. Consellera sempre s’omplen la boca
dient que d’aquesta pandèmia en sortirem d’una manera
diferent, sense deixar ningú enrere, amb polítiques socials, però
la realitat és una altra, no en sortim! De fet, a dia d’avui,
Balears és la comunitat autònoma amb major incidència de tot
el país i les seves mesures estan asfixiant la societat, mesures
improvisades, amb nivells que modifiquen i que provoquen
inseguretat entre la població, que ja no sap què es pot fer i què
no. I així ens trobam, amb les pitjors dades sanitàries,
econòmiques i socials de l’Estat. 

Com li deia, el que sí hem fet els darrers anys és gestionar
més sous i la gestió ha estat deficient. Des del Partit Popular fa
mesos que proposam cribratges massius a la població i controls
a ports i a aeroports, es negaren a fer-ho, ens deien que no era
efectiu. Vostè va reconèixer -fa uns dies- l’èxit del cribratge
massiu a Sa Pobla, per què es neguen a fer-ho a nivell
autonòmic?

(Alguns aplaudiments)

... Si vostès mateixos reconeixen que aquestes actuacions,
aquest cribratge massiu, ha permès neutralitzar diferents focus. 

Els controls a ports i a aeroports arriben tard i malament,
molt malament: “Los viajeros internacionales indignados
porque no se les pide PCR”, mentre que els nacionals:
“Primeras quejas de residentes por las PCR para volver a las
islas. Denuncian colapso para hacerse PCR en Barcelona.”

Residents a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
denuncien que la propaganda política que han fet, que es podrà
realitzar una PCR gratuïta abans de sortir de la península o a les
48 hores següents a l’arribada, és això, propaganda i
màrqueting. Molts de residents tornen el dia 23, abans de sortir
de Barcelona -per exemple- no poden fer-se la PCR perquè
només hi ha cinc centres, i no hi ha cites disponibles, tampoc
no se la podran fer a les 48 hores de l’arribada, perquè no tenen
cites fins a dia 28; dia 24 complet, dia 25, Nadal, 26 i 27 cap de
setmana. I aquest, Sra. Consellera, és el resultat de la seva
nefasta previsió i organització de la situació. El seu govern ha
provocat un caos nadalenc. Fa un mes la Sra. Armengol va
transmetre una imatge de relaxació anant de copes, però dóna
la culpa de l’increment de contagis a la ciutadania, al Black
Friday i a la Inmaculada Concepción.

(Alguns aplaudiments)

D’acord, s’ha viscut un any atípic, estam patint una
pandèmia sense precedents, però molts dels problemes que
tenim a dia d’avui venen d’enrere, i venen a conseqüència
d’una gestió sanitària erràtica dels darrers anys: el dèficit de
personal sanitari, les llistes d’espera o la saturació a l’atenció
primària, així com les deficients infraestructures. Aquesta és la
realitat, els agradi o no. La realitat a dia d’avui és que tenim
una sanitat col·lapsada en tots els nivells, els professionals no
poden més i els ciutadans tampoc no mereixen aquesta
desatenció. Quan s’analitza la seva gestió sanitària la
indignació és generalitzada, no excusi la seva incapacitat en
l’oposició, no ens parli d’oposició destructiva mentre vostè
imposa restriccions als ciutadans i justifica les copes de la
presidenta Armengol. 

(Alguns aplaudiments)

Sap què esperen els ciutadans de les Illes Balears de vostè?
La seva dimissió. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por
explicarnos lo que es una pandemia, alguno se ve que no se
habría enterado y, gracias a sus doctas explicaciones, ahora lo
tenemos todos mucho más claro. 

Y ya que nos trata usted como a niños pequeños, a mí me
gustaría preguntarle: si su gestión es tan buena, ¿por qué
durante mucho tiempo hemos liderado -pese a no ser la
comunidad con más personas contagiadas- las listas de personal
sanitario contagiado? No ha tenido nada que ver con su
gestión..., no. ¿Por qué cada vez salen ustedes a hablar del
esfuerzo de los sanitarios...? ¿Usted se cree que alguien pone
en cuestión el esfuerzo de los sanitarios? De todo el personal
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sanitario..., desde los celadores hasta de los médicos
especialistas, de todo el personal sanitario... Porque algunos, en
este país, han muerto. Y han muerto debido a la falta de
medidas de protección que el Gobierno del partido que usted
representa y, en particular, el Gobierno de esta comunidad,
muchos se han infectado, van a tener graves secuelas porque no
tenían material porque usted no se lo proporcionó... Solo eso,
pasada la primera hora, hubiera sido motivo suficiente para que
usted renunciara a su puesto. 

No nos ha dado ninguna explicación. Lo único que saben
ustedes hacer es subir aquí a eso: a hablar una y otra vez del
sacrificio de los sanitarios, y menos mal que les tenemos a ellos
porque si fuera por usted..., agárrese que vienen curvas. 

Pero es que los sanitarios, aparte de sus aplausos, ¿qué
hemos de esperar, que en una venada del presidente del
Gobierno nos vuelvan a cerrar y salir a aplaudirles en los
balcones? Eso estuvo muy bien, al principio, hasta que por
desgracia Podemos estropeó el gesto bonito de los balcones con
otros aplausos u otras caceroladas. Lo que quieren es cobrar
dignamente, lo que quieren es cobrar sus horas extras, lo que
quieren es no dejarse la piel en más horas extras de las que
pueden tener porque le falta a usted personal, mientras se lo
siguen gastando en gasto superfluo y absurdo.

Por cierto, ¿algún día nos contestará para saber cuáles
fueron los focos en Sa Pobla y Manacor?, o también es un
secreto de estado... Se lo hemos pedido por escrito. Como su
comité de expertos y..., porque a los ciudadanos les gustaría
que les dieran una explicación, no sería tan complicado.
Cuando ustedes cierran bares, restaurantes, ocio nocturno, ocio
infantil, ocio..., cuando les entra esta furia, si dieran una
explicación, una explicación científica, esto lo hacemos así no
porque lo dicen los expertos, no porque... No, dé una
explicación con datos, con cifras y a lo mejor la gente aceptaría
mejor esas medidas y si las ordenaran un poquito, la gente
supiera qué ha de hacer, porque ustedes le piden
responsabilidad a la gente, y yo creo que en este país no es que
hayamos sido responsables, hemos sido a niveles heroicos de
responsabilidad, a puntos...

(Remor de veus)

...a puntos de aceptar la ruina personal y de muchísimos
negocios sin chistar apenas, para ser responsables. O sea, han
pedido ustedes esfuerzos titánicos, y la población ha
respondido..., pero ustedes siguen pidiendo una fe ciega, fe
ciega, ocultación de comité de expertos, no sabemos en base a
qué se toman las decisiones, con qué criterios, siguen ustedes
ocultando una y otra vez los datos. ¿De verdad, Sra. Consellera,
quiere usted seguir al frente de este desastre? ¿Se siente usted
capacitada? ¿Cree que es la persona idónea para seguir
desempeñando esta función? ¿Algún dato le avala, que nos
ponga a la cabeza, no de lo peor, sino de lo mejor? De todas
maneras, yo he abandonado toda esperanza, porque viendo a
una enfermera subir aquí a alegrarse de que hoy se haya
autorizado por parte del Parlamento el asesinato legal de las
personas, me queda muy poco más por ver.

Muchas gracias.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Contestació per part del Govern per tancar la qüestió
incidental. Té la paraula la Sra. Consellera Gómez, la
consellera de Salut.

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

Gràcies, president. Miri, el Govern gestiona, té
compromisos, té un programa electoral, té uns acords, té uns
acords també amb altres partits polítics, que es va comprometre
a dur endavant. Si som aquí és per la voluntat dels ciutadans de
les Illes Balears. No varen votar el Partit Popular perquè
governàs, vàrem repetir legislatura. Això vol dir que la majoria
de ciutadans d’aquesta comunitat autònoma confia en un pacte
d’esquerres.

Demagògia pura és dir una cosa quan s’és a l’oposició i fer
el contrari quan es governa. Nosaltres estam fent exactament el
que criticàvem quan vostès governaven, això és el que estan
fent ara, allò que nosaltres vèiem i criticàvem. Vàrem
acomiadar professionals, els estam contractant. No vàrem fer
cap infraestructura, les estam fent pràcticament totes, totes les
que podem, a mesura que va passant el temps perquè fa falta
molt de temps i ho haurien de saber. Si haguessin deixat un pla,
les coses probablement estarien més avançades en aquests
moments. Ho dic a cada ple, fets i no paraules. És una espècie
d’insult a la ciutadania, perquè els ciutadans no són beneits en
general, ni aquí ni fora d’aquí. Veuen perfectament quan
governa un partit què és el que fa i quan governa un altre què
és el que fa.

Aquests pressuposts són socials, de protecció social, de
protecció de la salut, de protecció dels serveis socials, de
protecció de l’educació, de la protecció de l’habitatge, de
protecció del transport...

(Alguns aplaudiments)

... perquè això és el que creim, això és el que hem defensat,
però ho defensam quan som a l’oposició i quan governam i
això es diu coherència. 

I jo els ho dic a cada ple, fets i no paraules, fets i no
paraules. Mirin, quan vàrem acabar la legislatura l’any 2019, el
percentatge de compliment del nostre programa va ser d’un
90%, vàrem complir tots els compromisos que ens vàrem
marcar i jo esper tenir l’oportunitat de poder complir amb els
tots els compromisos, amb una pandèmia que ens ha passat per
damunt, perquè no només treballam per a la pandèmia, ocupa
moltes hores del nostre dia a dia, però seguim invertint, seguim
millorant la situació dels centres de salut, de les obres, dels
professionals, de les oposicions, ... moltíssimes coses. Es pot
fer més? Clar que es pot fer més, es pot fer millor? Clar que es
pot fer millor. Hi ha millores conselleres o consellers de Salut?
Per suposat, per suposat que sí. El fàcil, els puc assegurar que
seria dimitir.
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Si vol aprendre qualque cosa i ja per entrar en coses
concretes, o sigui jo Sra. Diputada Marí, si no vol tassa, tassa
i mitja. Els professionals d’Atenció Primària que estan
suportant el pes de la pandèmia durant pràcticament els onze
mesos, la major part del pes de la pandèmia i vostè s’atreveix
a dir, no una vegada, ara surt i diu que estan tancats els centres
de salut, els matins, els horabaixes estan tancats. Quan la sentin
a vostè realment la imatge del Partit Popular, no sé
exactament..., ni tan sols els seus votants que segur que n’hi ha
que van als centres de salut, supòs que quedaran astorats de
pensar que el Partit Popular pensa i diu públicament a un
Parlament que els centres de salut estan tancats...

(Alguns aplaudiments)

Ja els ho explicaran, no sé com, però ja els ho explicaran. 

Després el tema del tests d’antígens. Els podem passar
bibliografia, jo no venc aquí a donar cap lliçó perquè jo no som
experta en molts de temes evidentment tècnics i específics de
la pandèmia, aprenem cada dia un poquet, però encara ens falta
molt per aprendre. Ara, els tests d’antígens es demostren en
eficiència i eficàcia en territoris on hi ha una alta incidència,
una molt alta incidència. I per això a llocs determinats, també
i a altres llocs no van bé. I per tant, no es pot cribrar tota la
població de les Illes Balears amb tests d’antígens, perquè és
una barbaritat, a dia d’avui amb aquestes proves que tenim. Per
tant, poden demanar impossibles, però és que després quan
se’ls explica a la ciutadania...

I després del senyor de VOX. Ahora a las medidas de
protección les llaman furia. Yo sinceramente, la verdad es que
hago pocos comentarios porque tampoco quiero entrar en
según qué debates con ustedes, ya lo saben. Yo creo que en
general, no sé si leen los medios de comunicación todos los
días, la prensa escrita, la televisión, la radio, porque damos
información todos los días, Sr. Diputado, todos los días. En la
página coronavirus.caib.es, hay un montón de información,
todos los informes de salud pública están publicados, están
colgados de una página que los hacen personas técnicas. Hay
un montón de profesionales, de periodistas que están
trabajando en la comunicación, precisamente para ofrecer los
datos y de cada vez se están ofreciendo más y yo creo que
mejores datos, para que la gente lo entienda mejor. Que
podemos esforzarnos y debemos esforzarnos más en comunicar
mejor, por supuesto que sí. Aquí no se culpabiliza a nadie,
estamos viviendo una pandemia en una situación yo creo que
bastante complicada.

El que els puc dir és que també en temps de pandèmia,
pensam millorar infraestructures, estabilitzar plantilles, invertir
en recerca i diversificar l’economia, en la prevenció contra el
càncer, el consum sostenible, millorar l’atenció en la salut
mental -mai no els ha interessat-, la cronicitat, l’ús racional dels
medicaments i crec que en temps de pandèmia volem remar tots
en la mateixa direcció, ajudar els ciutadans a viure més i millor.
I gràcies als que ho fan possible i a tots els grups que faran
possible aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President. Asesinato legal, s’ha pronunciat aquí. Asesinato
legal vol dir, si vostès ho consideren així, una llei aprovada pel
Congrés, si vostès ho consideren així, Sr. Rodríguez, acaba de
llamar cómplices de un delito reconocido en el Código Penal
a la Asesoría Jurídica del Congreso, del Senado, a los
diputados, a la Mesa del Congreso, al Consejo de Estado, a
familia y (...) de sanidad, eso sí que es una vergüenza...

(Alguns aplaudiments)

..., eso es indecente, indecente. Y si usted se lee el contenido de
la ley y el trabajo que hay detrás de muchísimas entidades y,
sobre todo, las asociaciones de pacientes y todo lo que supone
cuidados paliativos, previos a llegar ahí, a esa situación
última y excepcional, todavía es más indecente. Y tenía que
decirlo aquí porque usted ya ha planteado aquí, y prefiero
ceder parte de mi intervención del tema de enmiendas, cuando
usted ha pronunciado aquí asesinato legal.

Pues ahí queda lo que le estoy diciendo, y yo supongo que
le dirán algun grupo, porque vale la pena que le dediquemos
unos pares de segundo a lo que ha comentado.

(Alguns aplaudiments)

... y a lo que no se ha oído que decía desde detrás.
¡Impresionante!

No interpel la consellera, precisament parlam del pressupost
de la secció 18 d’aquesta conselleria que vostè du, a més a més,
el pressupost més nombrós o més estratègic, tal volta, del
nostre llenguatge des del mes de juny en què se’ns convoca a
una mesa per parlar de la crisi social, sanitària i econòmica; i
vostè sap que de les 84 propostes que vàrem fer a aquell pla,
que va ser el Pla social i autonòmic per a la reactivació
econòmica, era fonamental per a nosaltres garantir la seguretat
sanitària i sobretot l’estratègia d’actuació sociosanitària. És
impossible arribar a una reactivació econòmica i social sense
aturar la pandèmia o almanco minvar els seus efectes.

I si avui simplement agafam les dades que algú acaba de
nomenar propaganda, que han sortit, on hi ha dues persones
mortes, 100 persones contagiades més que ahir, amb molts de
professionals sanitaris i tenim una incidència d’activitat del
8,8%, crec que qualcú seria menys frívol en manejar segons
quins conceptes.

I miri, si nosaltres ja estam convençuts d’haver arribat a
l’acord, juntament amb entitats socials, amb els quatre consells
insulars, els quatre, amb tots els ajuntaments, amb les
associacions professionals que representen els que demanen
aquesta recuperació social i econòmica que són les PIME,
autònoms, comerços, empresaris i societat civil, amb aquestes
dades, amb aquesta situació encara n’estam més convençuts.
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La nostra primera esmena, ja ho hem dit abans, en aquests
pressuposts i a l’execució pressupostària del 2020 no l’hem fet
aquí presentant esmenes parcials, l’hem feta al seguiment i a les
comissions que el meu grup parlamentari ha demanat que es
facin periòdicament per avaluar aquesta gestió de la pandèmia.
I a la part sanitària, tot i que vostè sap perfectament que hem
qüestionat actuacions, que hem qüestionat mesures, que hem
qüestionat serveis i que hem qüestionat responsabilitats
polítiques en alguns moments, nosaltres ja li hem dit que
donarem, que donàvem i que donarem suport al pressupost
d’aquesta conselleria.

(Alguns aplaudiments)

I farem una cosa que no hem fet a la resta, perquè a la resta
no ens han convençut moltes coses, però en aquesta sí, per
responsabilitat als 18.000 treballadors, a les famílies, sobretot
als que més pateixen, entenem que el nostre vot de confiança,
demostrat amb el suport a aquesta secció, al pressupost ho hem
de fer amb aquesta aprovació i votació d’un sí.

Nosaltres no renunciam a les esmenes que hem presentat,
n’hem presentades només 12, però és que, a més a més,
donarem suport a totes les esmenes que han presentat la resta
de grups. I entenem que no es podran fixar dins el pressupost,
però és una mostra d’aquesta responsabilitat i d’aquest gest
d’afavorir la negociació, perquè el nostre grup parlamentari
donarà suport a la resta d’esmenes presentades per Proposta per
les Illes, presentades en el seu moment, i algunes
transaccionades, pel Grup Mixt, i especialment en actuacions
a Formentera, a la necessitat d’infraestructures i serveis a
Formentera, també les fem al Partit Popular, per aquesta línia
del que no es pugui negociar aquí es pugui negociar en
comissions instant el Govern mitjançant proposicions no de
llei.

El que ens demanen els ciutadans i el que ens demanen els
professionals, i començaré pels professionals, evidentment és
una retribució justa i necessària, promesa i en aquest moment
de major reforç. Però els professionals no han sortit avui amb
pancartes al carrer i davant els hospitals i dels centres de salut
demanant sous, sinó que el que ens han demanat els
professionals avui, i és als mitjans de comunicació, i no és la
primera que ho fan, i les seves associacions professionals, tot
i criticar el Govern pel tema de la congelació salarial, ha estat
que siguem responsables. I aquest Nadal, acomplim les
mesures, però també els 59 responsables polítics que hi ha en
aquesta cambra, sense emprar frívolament segons quins
discursos, i ens ho demanen. I ens demanen que no juguem amb
la seva professionalitat, i també ens ho demanen les famílies,
que tenguem solucions per adaptar els protocols que aquest
Nadal almanco ells sí puguin veure de manera segura els seus
familiars, tant a les residències com als centres hospitalaris.

Perquè si nosaltres ja tendrem restriccions a la taula, per
una necessitat de responsabilitat i de prevenció sanitària, ells,
possiblement, no els podran veure ni tan sols ni a través d’una
mampara o a través d’un vidre. I això ens exigeix més
responsabilitat encara i ens exigeix més diàleg i més crítica, si
cal, però en una línia evidentment de no fer discursos
simplement i planerament per arribar a demanar la dimissió
d’un responsable polític. Perquè per demanar la dimissió d’un

responsable política, que no es demana avui encara aquí, s’ha
demanat durant sis mesos a una comissió, evidentment. Però
del que parlam avui amb aquestes circumstàncies és de les
dades a les quals arribam avui.

I nosaltres creiem, des del Grup Parlamentari Ciutadans,
que aquest pressupost, ara, i el que fiscalitzarem durant tot
l’any 2021 és un pressupost necessari per dur a terme aquestes
mesures. Insisteix, sense actuacions a l’àmbit sanitari és
impossible, i ho saben tots i cadascun dels que varen signar el
pacte, és impossible la recuperació i la reactivació
socioeconòmica.

Miri, consellera, nosaltres li hem traslladat els reptes que
vostè té, no els hi hem traslladat avui, els traslladam des de la
nostra comissió i de diferents comissió, fins i tot de la Comissió
d’Hisenda, l’Atenció Primària necessita més suport i més reforç
humà i material; la fidelització dels professionals, no tan sols
retributàriament, sinó la qüestió de l’interinatge i la qüestió de
les suplències i la qüestió dels contractes de poc temps parcial;
la fidelització també dels nostres especialistes i l’augment
d’especialistes a les quatre illes, no tan sols al de referència.

Formentera, estaríem orgullosos ara mateix nosaltres de
retirar les nostres esmenes de Formentera si s’accepten les
esmenes presentades per altres grups que van en la mateixa
línia, que els formenterencs tenguin assegurat el desplaçament,
tenguin assegurat que no s’hagin de desplaçar a Can Misses,
precisament per temes de TAC o d’hemodiàlisi i sigui de
manera contínua; entre d’altres coses, perquè, per moltes
facilitats que els posem en el trasllat, quan hi ha mala mar no es
podran traslladar, i quan l’helicòpter no tengui la seguretat
d’enlairar-se, no es podrà enlairar, per tant, no hi haurà ni TAC,
ni diàlisi ni altra cosa. Insistesc, és un tema que els diferents
grups parlamentaris han presentat iniciatives, i és ver que una
se suma a l’altra, és ver que si presentam 30, 30, 30 suposarà
100, i vostè sap que és insuficient.

Vostè ens ha demanat, sempre ens ha dit que és insuficient
el pressupost, idò assoleixi vostè més... demani més pressupost
i algunes propostes que nosaltres li duem aquí, que no són
desorbitades, tot i que nosaltres vàrem demanar, quasi ens
carregam i en som conscients del seu pressupost de l’ib-salut,
per una errada material, li hem afectat, les nostres esmenes van
en la línia d’afectació. Miri, sap vostè que nosaltres ens hem
preocupat per l’aplicació del protocol de les restriccions, és
ver, i vostè ha estat conscient que ha hagut de dur a terme
decisions que han suposat la suspensió o la paralització de
serveis, la UPRA, un dels quals. Darrera la no... la suspensió
del tractament dels pacients amb una addicció alcohòlica hi ha
un patiment de famílies i el raonament que ens va donar el
gerent i per la qual cosa nosaltres hem dut una esmena aquí, i
hem dut a comissió i la seguirem duent, és que es va haver de
substituir l’hospitalització d’uns pacients que eren evidentment
COVID i evidentment (...) a una unitat que estava preparada
d’hospitalització o de residència per aquest patiment de la
UPRA. El que li demanam és que asseguri la continuïtat
d’aquest servei, adapti els espais i el protocol i el personal que
pertoca, això és una de les nostres esmenes.

Vacunes, vostè ens dirà que som uns pesants els de
Ciutadans pel tema de les vacunes, ens ho dirà vostè i la
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portaveu de la Comissió de Salut del Grup Parlamentari PSIB-
PSOE, a mi m’encanta discutir amb ella perquè sé cert que el
que ella vol, també el que vol el Partit Socialista de les Illes
Balears, és que hi hagi millors i més vacunes en aquest sentit,
tant de bo arribem abans que vostè s’adoni que fan falta, perquè
(...) del primer any de vida per a aquesta tetravalent la vacuna
contra la meningitis, perquè són dades, evidentment, vostès
tenen uns informes que diuen... el comitè científic diu que ara
mateix no és necessari, no diu que no és bo, diuen que ara
mateix no és necessari, però és que és bo.

Igual que la vacuna contra la grip, l’estratègia que sigui, el
major nombre de persones i el major nombre de vacunacions,
també sap que és important i per això nosaltres li hem fet
propostes en aquest sentit.

Jo crec que les nostres propostes, vostè ens ha estimat molt
poques esmenes, però van a una cosa que és important, tot el
que es pugui avançar en tema de salut aquí, es va presentar una
proposició no de llei en el tema de visualització i sensibilització
en el tema de les malalties minoritàries, l’han feta diferents
grups parlamentaris, ens agrada que vostès hagin acceptat la
sensibilització de la població en general sobre aquests malalts
de malalties minoritàries i, sobretot, una de molt greu, i moltes
vegades -ja acab, president- per al tema de la COVID, que és
els malalts de l’obstrucció pulmonar crònica, que sap vostè que
pateixen greument.

Jo crec que la resposta a les esmenes nostres és insuficient,
evidentment, però si posam damunt la balança el que es pot
aconseguir donar suport en aquest pressupost o simplement el
malestar per no acceptar a comissions, això pesa molt i això
pesa molt poquet.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

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. Sra.
Consellera, jo seré molt més breu del que ho han estat els meus
predecessors, crec que, com torn dir, no és el moment de fer
examen a la consellera, som a final d’any i parlam de doblers
i també de totes aquelles polítiques que es poden fer a un
moment de pandèmia mundial. Això no vol dir que El Pi no
sigui crític, ho som i ho serem i ho hem estat en els moments
que consideram que ho hem de ser. Hi ha coses que ens
agraden? Sí. Hi ha coses que no ens agraden? També. Hi ha
esmenes que s’han presentat aquí que votarem a favor? Sí. I a
d’altres hi votarem en contra.

De totes maneres, el que no farem nosaltres és aprofitar
l’avinentesa per intentar fer llenya d’un arbre que fa el que pot
per sobreviure i per tenir cura de la ciutadania de Balears,
nosaltres en aquests moments en aquesta crítica no ens hi
trobaran.

Així que vaig a ser pràctica i contar-los quines són els
esmenes que presenta el Grup Parlamentari El Pi a la secció 18,
de la Conselleria de Salut i Consum.

Una d’aquestes ja la vàrem presentar l’any passat, hem fet
una petita rebaixa d’1 milió d’euros, perquè entenem que la
situació és la que és, que vivim un moment de pandèmia
mundial, que en aquests instants el que hem de fer és lluitar per
acabar amb aquest maleït virus, amb aquests contagis, en donar
qualitat de vida als que es troben malalts, en intentar evitar
contagis a la ciutadania, en conscienciar que aquest virus té
molt de comportament, per tant, el que hem de fer és, entre tots,
col·lectivament i individualment assumir que també som
responsables de la salut col·lectiva, cadascú dins ell pot fer tot
el que pugui i més per intentar evitar que això passi, per ells,
pels seus familiars, per als veïnats o per la col·lectivitat que
suposen les Illes Balears.

Però vaig a l’esmena concreta primera que li presentam i
presentam al Govern, que esperam que tengui el suport en Ple,
perquè no el va tenir en comissió, dels equips i partits que
conformen el Govern de les Illes Balears, que és augmentar la
partida per investigació a la Fundació d’Investigació Sanitària
de les Illes Balears. Nosaltres hem intentat fer una sèrie
d’esmenes acurades i pràctiques en el moment que vivim, però
aquesta l’hem volguda mantenir, l’hem rebaixada 1 milió, eren
3 milions a l’any passat, enguany són 2 milions, però l’hem
volguda mantenir perquè té la vigència que té, perquè som a un
moment en què investigadors mundials elaboren una vacuna en
contra de la COVID, perquè s’ha demostrat que aquí, en
aquesta terra, tenim talent, perquè tenim grans investigadors
que han inventat coses, que hi són com el doctor Félix Grases,
com tants d’altres que han inventat i han descobert i han creat
coses que són bones per a la salut dels ciutadans d’aquesta
terra. Per tant, nosaltres creiem en aquest augment de la partida
per a la investigació a la Fundació d’Investigació Sanitària de
les Illes Balears, perquè el que no volem és el que hem fet els
darrers anys, exportar talent, nosaltres volem que els nostres
talents quedin aquí i aquesta pensam que és una manera
extraordinària de poder conservar-los.

Per altra banda, i em permetran la broma, ja ho vaig dir en
comissió, la nostra esmena 16481, tal vegada no és
imprescindible en aquests moments, per què? Perquè estam mig
confinats, perquè no som als carrers, perquè no hi ha
aglomeracions o, almanco, no n’hi hauria d’haver, però
nosaltres l’hem volguda conservar com a homenatge a un home
que ho tenia clar i que cada any li deia: consellera, m’ha
d’aprovar això, Govern m’ha d’aprovar això; i és la instal·lació
de desfibril·ladors automàtics a zones públiques de gran
afluència, aquest senyor era portaveu l’any passat, és el nostre
amic Jaume Font, que, bé, va decidir deixar la política, però,
pensant en ell hem conservat aquesta esmena de 100.000, que
tal vegada ara sí pugui rebre el sí d’aquesta cambra.

Nosaltres també, a l’esmena 16482, proposam la redacció
del projecte per a un nou centre per reubicar les consultes de
l’ambulatori del Carme al solar o a l’edifici de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma. Ha estat un tema molt polèmic, els
treballadors ens han denunciat en moltes ocasions quina era la
situació, s’oposaven frontalment a aquesta mudança cap a
l’Hospital General, ells ens varen trametre vídeos, ens varen
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trametre imatges, ens varen trametre fotografies de la pèrdua de
qualitat de vida i també de la pèrdua que tenien d’assistència
els mateixos pacients que anaven a les consultes; és a dir, de
sales d’espera àmplies, amb finestres, amb llum, per a ells és un
despropòsit el que s’ha fet.

Jo tenc entès que el que ha passat és que la conselleria
estava fermada per compromisos anteriors, m’agradaria que se
m’explicàs aquí avui exactament què és el que ha passat, però
sembla que aquest trasllat és inevitable, però ells proposaven
que si no aquest gran hospital psiquiàtric de Palma, ple
d’edificis, alguns tancats, podrien ser una solució a això que
pateixen. Perquè no és bo ni per als treballadors ni tampoc per
als usuaris, perquè a l’Hospital General ni va bé aparcar,
perquè no hi ha ventilació, perquè les consultes no són
adequades, perquè les sales són petites, entre d’altres qüestions.
És una esmena que hem plasmat aquí talment els treballadors
ens varen demanar i hem posat una partida de 100.000 euros.

Vull agrair especialment el suport que va tenir en comissió
algunes peticions d’El Pi i que varen quedar aprovades ja, però
que els vull recordar, com és el cas de la construcció d’un nou
PAC al municipi d’Artà. Nosaltres vàrem posar 1 milió d’euros
de partida, és vera que la rebaixa va ser important, però el que
tenim és el compromís de l’administració que això serà així i,
a més a més, se’ns va explicar que com que les obres
començaran pel setembre, hi ha una partida de 200.000 euros,
que així va dir, seguint s’haurà d’anar ampliant per poder
executar aquestes obres.

Agrair també aquesta esmena aprovada i transaccionada de
reparacions al Centre de Salut de Pere Garau a Palma, que
nosaltres havíem quantificat en 300.000 euros i que ha tengut
una rebaixa de 150.000 euros i que vàrem acceptar perquè
aquestes obres han començat i pensam sobretot que era
imperdonable aquella visió d’aquest centre de salut amb
ratolins que sortien del sòtil, com vostès recordaran.

I també agraïm que se’ns hagi aprovat la redacció del
projecte bàsic i d’execució del segon PAC de Manacor, per un
total de 100.000 euros, que es va aprovar talment com El Pi ho
havia plantejat.

Per acabar, nosaltres sabem que les peticions que va fer
Gent per Formentera per a l’illa en qüestions de salut, s’han
aprovat les seves peticions, però nosaltres no les hem retirades
perquè pensam, igual que ha pensat el Grup de Ciutadans, que
hem de fer una reflexió sempre que puguem, pel patiment que
tenen, la resta d’illes; és a dir, és vergonyós..., és vergonyosa la
insularitat que patim nosaltres en relació amb la península, ja
ho sabem tots, tot és més car, tot és més complicat, tot és més
insular, deixi’m que ho digui, però què passa?, que cada illa
que travessam és més complicat, Menorca ho té pitjor, Eivissa
ho té pitjor i Formentera ja s’ho poden imaginar. Per tant,
nosaltres no l’hem retirada i són aquestes tres esmenes que
relataré o diré a continuació: l’infermer gestor a l’Hospital de
Formentera, aquella persona que coordina, que té en compte el
pacient i no la malaltia, el pacient de manera integral, tot allò
que té, tot allò que pateix, que sap perfectament qui és Pep i
què li passa, qui és Joana i què li passa, des de si té un
problema de cataractes, de tensió alta, el que sigui, coordina
tots aquells serveis i necessitats que té el seu pacient, creiem

que és imprescindible, i aquesta és l’esmena 16502, de personal
sanitari, especialitat per fer TAC d’urgència a l’Hospital de
Formentera.

És a dir què passa en aquests moments? Que tu tens un
accident, hi ha tempesta, hi ha una tempesta, com deia el Sr.
Gómez, i si t’han de fer un TAC d’urgència no te’l poden fer.
No entenc el llenguatge de signes, Sra. Consellera, que vostè
em fa, però bé, jo la crec o després m’ho explicarà. Però la
situació és brutal, ens sembla que és absolutament injusta, ho
tenim a Mallorca? Sí. No ho tenen a Formentera, també, quan
és d’urgència. Per tant, nosaltres no l’hem retirada i és una
partida que, també com l’anterior, va quantificada amb 60.000
euros.

I també aquest personal sanitari especialitzat per fer diàlisi
a l’Hospital de Formentera que la consellera ha anunciat a la
seva intervenció. Nosaltres no l’hem retirada, ja se’ns va dir
que s’havien de sumar 60.000, 60.000, 60.000, perquè
Ciutadans ho ha presentat, perquè ho ha presentat Gent per
Formentera, perquè ho hem presentat nosaltres; crec que
s’hagués pogut fer una transacció perquè tots quedàssim
contents però, bé, el que és important sobretot és que quedin
contents els habitants i usuaris de Formentera.

Així que aquestes són les nostres propostes i res més.
Gràcies a tots. Esper que, bé, que avui sumem qualque cosa
més a allò que ja ens han aprovat, i sobretot salut per a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Augmentar, com hem fet, el pressupost
de sanitat per a l’any vinent és un imperatiu moral, va molt més
enllà d’una qüestió purament de gestió. Cal destinar més
recursos al sistema sanitari públic per afrontar la pandèmia i
també per poder reactivar l’economia. 

No s’entenen les esmenes a la totalitat del pressupost
presentades per la dreta. No van a favor del creixement
econòmic?, no ens diuen que van a favor del creixement
econòmic? Idò això passa per invertir, i fort, en sanitat, i en
sanitat pública, per atendre tothom. Aquests pressuposts
garanteixen drets: dret a l’assistència sanitària de qualitat a
totes les Illes, dret a la informació als pacients i familiars, dret
a procediments diagnòstics i terapèutics, a la incorporació de
la perspectiva de gènere a l’assistència sanitària, a les cures
pal·liatives i a un llarg etcètera. Per això la nostra formació
política els donarà suport.

I avui precisament és un gran dia per parlar de drets
sanitaris, de vida digna i de mort digna. En el Congrés dels
Diputats hem aprovat avui la Llei d’eutanàsia; han estat més de
vint-i-cinc anys de lluita, i al final ho hem aconseguit. Tan
important és no obligar ningú a morir, com que les persones, de
manera autònoma, puguem decidir..., puguem prendre les
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decisions que trobem oportunes sobre el final de la nostra vida.
O és que som autònoms per subjugar-nos al capital signant
hipoteques i crèdits però no hem de poder decidir sobre el final
de l’únic que és realment nostre, la pròpia vida?

La salut és un dret constitucional; ha de ser accessible,
universal, gratuïta i de qualitat, i a les nostres illes cal garantir,
a més, l’equitat en l’accés a ella. Ha hagut d’arribar una
pandèmia perquè tant polítics com societat en general
entenguéssim la importància de l’Atenció Primària de salut, la
porta d’entrada al sistema sanitari. Aquests pressuposts la
reforcen amb major dotació de personal, més projectes de
creació de centres de salut i PAC. Podem destacar, per
exemple, les millores concretament als centres de Son Ferriol
o Pere Garau a Palma; i a la part forana, els PAC de Pollença
o d’Artà, entre molts d’altres que ja ha anomenat la consellera.

A Atenció Primària prevenim la malaltia, però què passa
quan es perd la salut i no és possible la curació completa dels
pacients? En termes de dependència i d’atenció a la cronicitat
hem de destacar les obres de condicionament del Centre
sociosanitari Mare de Déu del Toro de Maó o de Son Dureta a
Palma que estan recollides en aquest pressupost. És
imprescindible millorar l’atenció a la dependència i a la
cronicitat; són polítiques sanitàries però també hem de tenir en
compte que són de gènere, ja que la cura dels dependents corre
majoritàriament a càrrec de les dones de l’àmbit familiar. En
aquest sentit les infermeres gestores de casos s’han mostrat com
a absolutament imprescindibles; l’any que ve a la fi Formentera
també comptarà amb aquest servei, i disminuirem la iniquitat
en salut entre les nostres illes.

Hem de sortir de la crisi sanitària, i ho farem gràcies a
l’esforç titànic dels professionals que fan feina en el Servei de
Salut, equips multidisciplinaris dels hospitals, centres de salut
i sociosanitaris que dia rere dia donen el millor de sí. Hem de
ser conscients de l’elevada càrrega física, psicològica i social
que vénen suportant en els darrers mesos. Cal tenir present que
encara existeixen les agressions al personal sanitari, una xacra
que s’ha d’eradicar d’una vegada per totes: qui ens cuida no ha
de patir per la seva seguretat.

Cuidar qui ens cuida passa també per reconèixer els seus
drets laborals i professionals, i això és present, per exemple, en
termes de carrera professional i d’altres qüestions en el
pressupost per al 2021. Certament els recursos són limitats i la
pandèmia posa a prova la gestió a totes les administracions. Per
això volem posar en valor que es reprenguin les negociacions
entre el Govern i els sindicats en relació amb les retribucions
d’aquest personal tan imprescindible per a les nostres illes.

Ara l’objectiu prioritari és atendre els efectes de la
pandèmia i prevenir la seva expansió, però hem de ser
conscients que la població segueix emmalaltint per altres
causes. El càncer és present, els trastorns de salut mental
també, les malalties cròniques, les addiccions... Moltes són les
necessitats en matèria de salut a les nostres illes. Des d’Unidas
Podemos consideram que les llistes d’espera s’han d’eixugar
amb la incorporació de personal i recursos a la sanitat pública
progressivament tant com es pugui. Allò urgent no ens ha
d’impedir treballar en allò important: manquen infermeres a
Atenció Primària; també fisioterapeutes, per exemple. Tenim

per davant una campanya de vacunació de la COVID-19 que
suposarà un esforç molt important per a Atenció Primària. Ben
igual que les hospitalitzacions i els serveis de cures intensives
estan assumint el que sembla l’inici de la tercera onada a les
nostres illes. S’ha fet un gran esforç de contractació i hem de
seguir en aquesta línia. Invertir en prevenció és invertir en
salut, i disminuirà costos en atenció hospitalària i d’urgències;
també minvarà el patiment si els pacients són atesos en les
primeres fases de qualsevol malaltia.

Tenim uns pressuposts expansius, imprescindibles,
necessaris, als quals hem de sumar les sinergies entre les
diferents conselleries. No és només invertir més, sinó treballar
millor.

També hem d’agrair l’esforç que s’està fent per part de les
associacions i entitats professionals i tot el que estan aportant,
així com d’aquelles que representen els pacients i familiars.
Fent feina plegats aconseguirem segur millors resultats.

Ja per acabar voldríem agrair a la Conselleria de Turisme i
també a la de Salut que hagin aportat fons per a una esmena
que hem presentat, liderada per Unidas Podemos, per a la
posada en marxa del programa de subvencions per eliminar els
riscos de caigudes de gent gran en els banys dels seus
domicilis; aquests accidents domèstics solen comportar un
augment de la dependència d’aquestes persones majors, i en
alguns casos greus traumatismes i fins i tot la mort. 

Treballar en salut és fer-ho des d’una perspectiva global; tot
és salut, i ho hem vist en els darrers mesos. L’alimentació,
l’habitatge, la feina o la seva manca, les relacions socials... És
moment de treballar junts per avançar i aconseguir el país que
volem.

Per acabar, com no pot ser d’altra manera, agraïm a
l’oposició les esmenes que han presentat. Des de la nostra
formació votarem a favor d’aquelles que millorin evidentment
els pressupostos per a l’any que ve i la qualitat de l’atenció
sanitària a les nostres illes.

Gràcies, president.

(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:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument, intervendré
des de l’escó, i sobretot per no ser reiteratiu amb un discurs que
ja hem tengut diferents ocasions de parlar-ne obertament, i és
vera que pareix que no parlam de pressuposts però sí que
parlam de pressuposts, uns pressuposts que són expansius, que
són un terç dels pressuposts de la comunitat autònoma.

I és vera que de l’any passat ençà, si hom ho analitza, han
passat moltíssimes coses, i hi ha gent que ho ha passat, o que
ho passa, o que ho passam realment malament, perquè hom a
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vegades ha de prendre decisions que afecten la llibertat de les
persones i això no és agradable, i això evidentment té un
desgast per a les persones, i especialment per als que vos toca
gestionar una realitat que és molt dura. 

I hem de dir moltes coses, però no n’ha dita una que
m’hagués agradat que hagués dit, perquè suposa com una
alenada d’aire fresc: que avui mateix ha arribat una part de les
geleres que han comprat que serviran de magatzem per a la
vacuna, i crec que avui d’aquí hem de desprendre un missatge
optimista i positiu als nostres ciutadans i ciutadanes i no de
confrontació, que ja desgraciadament els hem avesat massa a
aquesta confrontació, eh?...

(Alguns aplaudiments)

...perquè darrere hi ha molt d’esforç, hi ha molt de patiment, i
per tant crec ho devem a aquesta gent, i els devem aquest
missatge d’esperança, aquesta llum que es comença a veure al
final del túnel i que a més ha quedat materialitzada amb aquesta 
instal·lació d’aquestes cambres, d’aquests refrigeradors que
guardaran les vacunes i que no sigui per molta estona que les
guardin, és a dir, que vagin sortint ràpid i això evidentment
suposarà un retorn a una certa normalitat que és el que esperen
els nostres ciutadans i ciutadanes.

Moltíssimes gràcies a tots i totes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Quan l’estat d’alarma va paralitzar
la vida econòmica i social de gairebé tota la població
espanyola, ara ja fa nous mesos, els professionals i les
professionals de la salut pública varen assumir la màxima
responsabilitat en la lluita per la vida. Amb el decret de l’estat
d’alarma es va ordenar el confinament de la població a les
seves llars, sense visibilitzar el total de persones que no
disposen d’habitatge propi i, per tant, més necessitades de cures
sanitàries. Es va posar el focus sobre l’atenció hospitalària. 

Nous mesos després d’aquest confinament i any després de
l’aprovació dels pressuposts la realitat mundial ha fet un tomb.
Record les intervencions que fèiem en aquesta cambra gràcies
a la videoconferència en les qual reinvidicàvem la vida,
semblava que havíem pres la lliçó, aquella que ens diu que
sense vida no hi ha res, i dic “semblava” perquè finalment tot
ha estat un miratge.

En aquesta secció no mantenim cap esmena viva i les que
han estat incorporades estaven relacionades amb
infraestructures, com pot ser la del condiciament interior del
Verge del Toro per garantir la continuïtat de les obres iniciades.

Aquesta pandèmia ens ha ensenyat que les cures de les
persones són fonamentals i que han estat precisament les

tasques més precaritzades, feminitzades i invisibles les més
importants.

Els resultats preliminars de l’estudi ENE-COVID indiquen
que les xifres més elevades de prevalença global es donen entre
els professionals sanitaris i les dones que atenen dependents.
Així idò, una altra lliçó apresa, o no?, repetim-la: la vida al
centre de tot.

Dit açò, el que sí s’ha pogut veure és que ha sortit a la llum
tot això que no funcionava i allò que no ha funcionat està
totalment relacionat amb les retallades patides durant la
passada crisi econòmica. La voluntat d’aquest govern des de la
passada legislatura ha estat reforçar l’atenció primària, -i ho
crec de veritat  i treballar la cronicitat, qüestions en les quals
sempre hem estat d’acord i han tingut sempre el nostre suport.

Ho dèiem fa uns mesos i ho mantenim: entenem que una
part fonamental de la postpandèmia ha de ser precisament
seguir enfortint l’atenció primària amb més recursos i deixant
enrere la visió estrictament assistencial.

Ara voldria fer un comentari sobre l’esmena que demana
tests massius. Jo tampoc no som experta, però he estat llegint
una mica, diuen..., i crec que té, a més té la seva lògica,
qualsevol prova diu si tens la infecció avui, en aquest moment,
és a dir, és una imatge d’ara, però açò no vol dir que no et
puguis contagiar cinc minuts després de fer-te-la, és a dir, jo em
faig la prova, surt al carrer i em puc contagiar.

Per tant, els deman: quina és l’eficàcia d’aquestes proves
massives?, cada quants dies pensen que cal fer aquests tests
massius? Perquè les proves massives puguin aportar dades
fiables, diuen els experts, de la taxa de contagis a una població
s’haurien de fer a tots els llocs de la manera més simultània
possible, sabem que això és impossible.

Sra. Marí, de veritat que no dubt de la seva bona intenció
amb aquesta esmena, no ho dubt perquè a més la conec, així
que... que quedi clar, però sí que dubtam de la seva eficàcia.

Vostè ha parlat del cribratge de Sa Pobla per posar-ho com
a un exemple. Segons els investigadors els cribratges poden
tenir sentit en contexts molt concrets. Per exemple, en un centre
sociosanitari amb població d’alt risc on s’hagi produït un brot
important, però llavors ja no seria correcte anomenar-los tests
massius perquè no ho són, sinó que són tests dirigits, però si
amb aquestes explicacions persisteixen en els tests massius els
donaré dos motius més: l’escassa precisió, la qual cosa no ajuda
el control de la pandèmia, i l’elevat nombre de falsos negatius
i de falsos positius que preocupa perquè pot fer augmentar la
desconfiança i provocar canvis de comportament no desitjats.

Ara bé, n’hem parlat i és evident que n’hem de parlar i en
parlarem moltíssim més, de la pandèmia i de com ens estam
enfrontant a aquesta pandèmia. Jo el que dic és: per què no
observam aquells països que ho fan millor i fins i tot aquells
països que són similars a nosaltres? Mirem Nova Zelanda,
arxipèlag, que saben que és un cas d’èxit, perquè a més ells han
jugat a l’eliminació del virus, no a reduir-lo, no, no, a eliminar-
lo. 
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Com ho han fet? Primer, varen tancar les seves fronteres de
manera immediata i varen imposar quarantenes obligatòries
encara vigents per a tots aquells que arribessin a les illes,
aquestes fronteres varen estar tancades, però vos record que en
arribar l’estiu havien d’obrir perquè, és clar, si no..., si no, què
passava?

De fet, estam dient que a Nova Zelanda segurament tindran
fronteres tancades fins a l’any 2022. Aquesta mesura
consideram que és absolutament imprescindible per fer un
control estricta d’aquesta pandèmia.

I la segona: la seva estratègia de rastreig que sense fer més
proves per milió d’habitants que altres països sí ha fet més
proves per nombre de casos positius, dit d’una altra manera, la
seva possibitita..., possi... ah, no em surt la paraula...

(Rialles)

... ha estat sempre molt baixa. Açò és fonamental perquè
permet fer un mapa molt precís de la pandèmia i tallar els casos
on es trobin.

La qüestió és si realment volem fer aquesta lluita
d’eliminació d’aquesta malaltia, hem de fer..., bé, sí, tancar les
fronteres i fixin-se que és curiós perquè Nova Zelanda no ha
empitjorat moltíssim més la seva economia. Fem una lectura
una miqueta més enllà, crec que jo perquè la crítica, la crítica,
la crítica sense portar res més, sense portar noves propostes,
sense fixar-nos en altres exemples crec que no du enlloc a
banda de la crispació, evidentment, i no crec que convingui
aquest joc en aquests moments.

Mantindrem el sentit de vot fet a comissió amb l’excepció
de tot allò transaccionat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui justament parlam de Salut,
no puc ni vull començar sense recordar que és un dia molt
important, avui s’ha aprovat un dret que demandava el 87% de
la població a Espanya, de la nostra ciutadania, catòlics, no
catòlics...

(Alguns aplaudiments)

...87%, Sr. Rodríguez, un altre dret aconseguit amb un govern
socialista i un altre dret del qual ara reneguen i que demà
començaran a fer servir com varen fer amb el divorci, amb el
matrimoni homosexual i la resta de drets que hem aconseguit
gràcies a governs socialistes.

L’any 2020 no ha estat un any comú. L’any 2020 serà
recordat durant generacions com l’any en el qual un virus va
posar a prova els models sanitaris arreu del món, on vàrem
afrontar una pandèmia que cap país occidental no va poder
preveure, un any on molts projectes tan individuals com
col·lectius es varen haver de deixar de banda per concentrar-
nos en el que és més important: salvar vides. 

Teníem un pressupost per a 2020 carregat de projectes i
avanços, i sí, alguns es varen haver d’aturar davant una situació
epidemiològica que ens hi obligava. La responsabilitat també
és això: establir prioritats.

La responsabilitat és adaptar-se a la situació sobrevinguda
quan toca i és ara també presentar un pressupost de cara a l’any
2021 que ens permeti fer front als nombrosos reptes que encara
tenim per endavant, un pressupost que, com bé ha dit la
consellera, supera els 1.900 milions d’euros, que s’incrementa
206 milions aquest any, un 12% respecte de l’any passat,
pujada que és especialment important aquest any, però que se
suma a la trajectòria d’increment que aquest govern
progressista ha fet des de l’any 2015, pràcticament hem
duplicat el pressupost en Salut, perquè nosaltres no creim en
copagaments ni farmacèutics ni sanitaris. Nosaltres reforçam
una atenció sanitària sostenible i equitativa, perquè nosaltres
ens ho creim, això de la sanitat universal, pública, gratuïta i de
qualitat. I per això, s’ha d’invertir que no gastar, invertir en
futur és invertir en qualitat de vida...

(Alguns aplaudiments)

... i responsabilitat..., tornant a aquest tema, és també voler
sumar per millorar el resultat final del que serà aquest
pressupost.

Impulsats per l’habitual dinàmica parlamentària, moltes
diputades començam les nostres intervencions responent als
diputats que no han volgut aportar, aquells que per la llunyania
de les seves postures pareix que ens inciten més al debat.
Sincerament, escoltant el debat durant aquests dos dies, però
especialment aquesta tarda, crec que no és just. Si no em queda
temps per a alguna cosa que no sigui per respondre a la gent
que vol aportar coses positives perquè crec que hi ha molta
gent que s’ho creu això que feim avui aquí.

Començaré, idò, pel Grup Ciutadans, que ha presentat tretze
esmenes, ells han dit dotze, però a mi em surten als comptes
tretze, a aquest pressupost, tretze esmenes que parlen
principalment de quatre temes: la UPRA, la vacunació, el
reforç de personal i la visibilització de malalties rares i
l’EPOC. 

Quant a aquesta, Sr. Gómez, com vostè ja sap li vàrem
transaccionar una esmena a comissió de 30.000 euros i com ja
li he avançat avui ja li puc també avançar que votarem a favor
d’una altra de 10.000. Saben del nostre compromís
especialment amb les malalties minoritàries i consideram
imprescindible fer aquesta pedagogia. 

Quant a la UPRA, que sé que és un tema que li preocupa
especialment, li he de recordar que el seu funcionament no està
en perill i que, per tant, no és necessari augmentar la partida.
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No es va tancar durant el confinament perquè no tinguéssim un
finançament necessari, es va tancar per una situació
sobrevinguda, igual que es varen tancar les escoles, però ara
mateix tenim el coneixement necessari per afrontar la situació
d’una forma diferent si torna a ocórrer. 

També parla vostè de vacunes, que és un tema que crec que
els dos hem descobert aquesta legislatura i que ens agrada
bastant. Passaré de puntetes per la seva petició reiterada de
l’administració de la tetravalent de la meningitis als zero anys
perquè crec que els dos hem debatut ja àmpliament aquí i
comissió les nostres postures. Només li tornaré a dir que no es
pot distribuir una vacuna sense tenir en compte el criteri
científic.

Aquest any també demanen l’ús de vacunes tetravalents a
l’estratègia antigripal i, a més, atenent els ceps més virulents.
Bé, això no ho podem acceptar, i li explicaré per què. Perquè
a salut i a ciència moltes vegades fer servir l’agulla més
gruixuda no vol dir ser més eficient. Cada grup d’edat, cada
persona, cada necessitat ha de menester una vacuna diferent. La
tetravalent per a alguns grups sí, però també la trivalent
adjuvada per a la gent major que s’ha demostrat que és més
eficient o la tetravalent de alta càrrega per a les residències. No
sempre fer servir i per a tothom la mateixa vacuna. Qui rep la
vacuna afortunadament no ho decidim ni vostè ni jo i crec que
això dóna molta més seguretat als ciutadans.

Quant a El Pi li vull agrair les seves aportacions, han
presentat vostès nous esmenes de les quals en vàrem
transaccionar dues i accepta una a la comissió: el PAC d’Artà,
les millores a Pere Garau i el projecte de PAC a Manacor;
projectes ja inclosos a la planificació de la conselleria. 

Tornen aquest any a demanar una important pujada a
l’IDISBA encara que aquest any són 2 i no 3 milions com l’any
passat. Tot i estar totalment d’acord que la inversió en ciència
és fonamental per a la nostra comunitat i per a la nostra
societat, li he d’aclarir que l’IDISBA no només rep fons de la
comunitat autònoma, gràcies a la seva acreditació rep fons de
diferents parts. Per exemple, fa poc que ha sortit la resolució
definitiva de l’Institut Sanitari Carlos III i la captació de fons
s’ha duplicat en relació amb l’any passat. Ara, li vull dir, Sra.
Pons, la Conselleria de Salut no és l’únic vehicle de
finançament de l’IDISBA, que sí és un vehicle important i hem
duplicat el seu finançament durant els darrers anys, però ells
també poden optar a altres tipus d’ajudes. 

MÉS per Menorca va presentar tres esmenes, totes elles
aprovades a comissió. També s’ha parlat aquí de les esmenes
de Gent per Formentera, que ja ha retirat, per això nosaltres els
dèiem l’altre dia que tots els grups que havien presentat les
seves igual podien també retirar-les. Aquestes són la
implantació del servei d’hemodiàlisi a Formentera, la creació
d’un plaça de nefrologia i una altra d’infermeria. Totes
aquestes esmenes varen néixer d’una PNL que va ser aprovada
en comissió i, per tant, tots els grups la varen presentar. Com ja
els vàrem explicar, com els deia, aquestes esmenes ja varen ser
acceptades a ponència, per tant, són vostès lliures de retirar-les
sense tenir por perquè això ja forma part del nostre pressupost.

Un dels avantatges d’intervenir la segona jornada és que
coneixem per on aniran els arguments dels diferents grups i
després de dies d’intriga ahir, a la fi, coneixíem la motivació de
la creació del misteriós fons COVID de VOX; eliminar partides
que consideren innecessàries, li va dir el Sr. Rodríguez a la Sra.
Carbonero. Em vol dir que front la situació sanitària que vivim
VOX vol baixar la partida del servei de salut en més de 152
milions d’euros perquè ho considera innecessari? De veritat
volen deixar buida la partida destinada a atendre necessitats
provocades per la crisi i emprendre actuacions específiques en
matèria de salut pública? 

Li he de ser sincera, Sr. Rodríguez, si aquestes esmenes les
hagués presentades qualque altre grup jo pensaria que és una
errada, però de vostès m’ho puc esperar tot, fins i tot això.

(Alguns aplaudiments)

Per acabar, senyors del PP, han perdut vostès una altra
oportunitat de mostrar-nos, a nosaltres i als ciutadans, quin és
el seu model de gestió sanitària i salut pública. 58 esmenes
d’afectació, 5 a la totalitat, 8 més que l’any passat, el 75%
repetides. Tant fa la pitjor pandèmia en cent anys, el PP
presenta les mateixes prioritats en...

(Alguns aplaudiments)

... salut: equipament allà on governen, sense tenir en compte
que existeix un pla d’infraestructures; demanen la contractació
d’especialitats les quals estructuralment hi ha mancança a tot
Espanya; demanen finançament per a la residència de Cas
Serres, que vostè sap que no té certificació com a hospital i que
és una responsabilitat del Consell Insular d’Eivissa.

I una cosa que no em deixa de sorprendre cap any, esmena
a la totalitat, per exemple, a IDISBA i Banc de Sang sense
canviar o afectar un euro després de les seves partides. Li
deman que per favor m’ho expliqui perquè no és bo d’entendre,
Sra. Marí, que presentin esmenes a la totalitat a partides on no
tenen model alternatiu o pot ser la seva alternativa simplement
és suprimir l’IDISBA i el Banc de Sang?

(Alguns aplaudiments)

Com deia, el PP ignora al 75% de les seves esmenes que
vivim en una situació de pandèmia mundial. Només així es pot
explicar que no hagin donat suport a la creació de l’Agència de
Salut Pública de les Illes Balears, una eina que sense suposar
un augment de cost ens permetrà disposar de més recursos i
instruments davant l’escenari actual. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Començam els torns de rèplica.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Per una banda presentam una sèrie
d’esmenes que arrossegam des de fa anys i que el Grup
Socialista critica, ha criticat els darrers dies dient que cada any
són les mateixes esmenes. I sí, es repeteixen perquè, ja ho vaig
dir en cinc anys, han estat incapaços de solucionar
determinades qüestions.

(Alguns aplaudiments)

Les rebutgen any rere any encara i sent necessàries, com per
exemple el suport a salut mental i conductes addictives.
Consideram necessari i urgent la contractació de personal
sanitari per adequar les plantilles d’atenció primària a les
necessitats actuals, perquè ara és insuficient i el personal està
ofegat. És fonamental potenciar les especialitats deficitàries,
com pediatria, neurologia, traumatologia i ginecologia. 

Presentam propostes concretes com reforços de diferents
SUAP, reforços d’ambulància a Eivissa, servei
d’hemodinàmica a Menorca. És necessària l’actuació a
diferents centres sanitaris com Ciutadella, Puig d'En Valls,
Campos, Portocolom, Son Ferriol, entre d’altres. 

Una altra esmena de vital importància és la del complement
de fidelització, una indemnització o plus per residència per
poder iniciar l’equiparació del plus d’insularitat amb Canàries
per atreure determinats professionals. 

Molt necessari és dotar de més pressupost els diferents
programes de prevenció, especialment els de càncer de mama
i càncer de còlon.

Una altra esmena, reactivar el Servei d’hemodiàlisi a
Formentera i dotar dels mitjans necessaris l’Hospital de
Formentera per poder analitzar proves PCR. 

Consideram que els pressupostos de salut també han de
destinar recursos a la gratuïtat de mascaretes per a persones
vulnerables, aturats o afectats per ERTO; una paga
extraordinària COVID per als sanitaris, i si consideren
insuficient la quantitat que els assenyalam, ampliïn-la. 

Com he dit el Partit Popular presenta esmenes totes elles en
positiu, esmenes que van des de les demandes específiques i
molt locals a esmenes encaminades a donar resposta a la
necessitat de la ciutadania. 

En referència a les esmenes presentades pels altres grups,
n’hi ha moltes que coincideixen amb les que presenta el Partit
Popular i confiam que surtin endavant; per això hi votarem a
favor, excepte les 16663, 16706 i 16707 del Grup Parlamentari
VOX.

Ens han proposat una transacció per als programes de
detecció precoç de càncer. La nostra proposta és que s’hi
destinin 300.000 euros, i el Grup Socialista ens en proposa
50.000, 50.000 euros d’un pressupost de més de 1.900 milions
d’euros. No els fa vergonya? 15 milions per a assessors polítics
i 50.000 euros per salvar vides...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Reflexionin, aquest programa necessita 300.000 euros;
reflexionin i no deixin morir la gent tenint el pressupost sanitari
més elevat de la història. Reflexionin i no tractin el càncer com
una malaltia de segona. Desgraciadament aquest any a Balears
han mort 2.426 persones a causa d’aquesta malaltia.

Gràcies.

(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. Contestaré a la señora diputada del
PSOE. A ver, ya lo he explicado otras veces pero no tengo
ningún problema en volverselo a explicar. Nosotros hemos
enviado a este fondo COVID no sólo aquellas partidas que
consideramos superfluas o innecesarias, como la secretaría
autonómica de desmemoria democrática o IB3, sino que
también hemos destinado a este fondo para centralizar su
correcto uso todas las partidas de las diferentes consellerias que
estaban destinadas a la COVID; o sea, no es que queramos
deshacer esta partida de 150 y tantos millones, sino que
pretendemos la centralización de su uso. Pero bueno, no se
preocupen, lo repetiré cuantas veces haga falta.

Por otra parte, contestando al Sr. Gómez, a la Sra. Martín,
a la señora diputada del Partido Socialista..., que se han
escandalizado un poco por la postura que nosotros
mantenemos, mire, usted me ha hablado del Consejo de Estado,
de los letrados en Cortes, etc., etc., etc. Mire, el Comité de
bioética ha rechazado por unanimidad y sin votos particulares
la proposición de ley al concluir que existen sólidas razones
sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar
la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y una
prestación pública. El problema de algunas murallas es que no
se pueden derribar si un caballo de Troya no abre las puertas
desde dentro. Yo entiendo que ustedes se hayan podido sentir
mal, porque son uno de los partidos que ha votado a favor de
esta legalización, desde nuestro punto de vista, del asesinato.
Hoy puede que algunos, y hago mías las palabras de nuestra
diputada Lourdes Méndez Monasterio, algunos pueden que
levanten hoy su copa por haber quebrantado la esencia del
orden social y democrático que es el derecho a la vida. Pueden
ustedes hacer legal este principio que nosotros consideramos
eugenesia, pero jamás lo harán moral.

(Algun aplaudiment)

Hoy..., hoy..., no suelo hacer referencias a las actividades
particulares de los diputados, ustedes lo saben, pero hoy una
diputada con un puesto significativo en esta cámara, y que está
a mis espaldas, creo, ha publicado un tuit con el hashtag
“España es un estado fascista”. Si siguen ustedes por este
camino a lo mejor llegaremos a serlo, pero nosotros lo
intentaremos evitar.
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(Algun aplaudiment)

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. Com que no vull donar protagonisme a
una cosa que no està dins el debat de pressuposts, contestaré
primer a la transacció de l’esmena plantejada -perquè tenia un
altre esquema- plantejada per la Sra. Fernández, la diputada
Fernández, en el tema de la transacció. Evidentment és el total
d’una esmena que en complementa una altra que va en la línia
de la que es va aprovar i es va acceptar en comissió; en total
eren 48.000 euros i se’n donen 40.000; per això parlam d’haver
assolit una esmena. Qualcú li diu que són petites coses; quan
diguem als malalts d’EPOC i a les persones que fins i tot han
vengut a una comissió que hem demanat la visualització,
aquesta actuació concreta, visualització de la malaltia i la
sensibilització de la societat a les persones que la tenen, en tots
els àmbits, evidentment crec que estaran més que satisfets, tot
i que hi ha altres reivindicacions, evidentment, però
concretament aquesta li dic que el meu grup parlamentari
agraeix aquesta transacció i l’accepta, i a més a més la
incorporarem. Ja ho anuncii, la hi he passat a la interventora, a
la lletrada.

Miri, ha esmentat vostè allò de les vacunes, i és evident; ja
ho durem a comissió i ho debatrem, és un tema que nosaltres
seguim. Però és que el Govern no ha acceptat, a la campanya
de vacunes 2020-2021, les millors recomanacions no de la
tetravalent només, sinó a diferents franges d’edat. No les ha
demanades. Nosaltres hem vist que hi havia una situació d’una
soca molt més complicada i més virulenta i hem demanat una
aportació a això, i que la conselleria faci el pressupost i la
campanya que consideri. Nosaltres a l’esmena només dèiem
això, per tenir en compte la soca més virulenta de l’antigripal.
Però evidentment hi ha recomanacions que es tenguin a cada
franja d’edat l’específica, però no s’ha donat en aquesta
campanya de vacunació. Nosaltres la vàrem demanar, i a més
ho vàrem dur a debat, la consellera ho sap, d’algunes preguntes
que li hem fet escrites.

Per una altra banda, la UPRA. No es garanteix ara per ara
del protocol, i l’he llegit i no l’he vist canviat, que si es torna a
donar una incidència greu a un col·lectiu vulnerable, com són
els pacients COVID ingressats, hospitalitzats a la unitat
psiquiàtrica, i específicament que necessiten l’allotjament que
dóna..., perdonau, l’hospitalització que dóna el Servei d’UPRA,
no s’hagi de treure els pacients d’UPRA per ficar-los a dins;
això ens ho va dir el gerent de l’Hospital de Son Espases,
responsable del Psiquiàtric, i no hem vist un protocol adaptat
que hagi canviat, i li ho vàrem demanar, ho recorda, Sra.
Fernández?, li ho vàrem a la comissió, a la seva
compareixença, que evidentment traslladés a la conselleria la
possibilitat i posés en marxa el que fos -estam parlant de fa tres
mesos, eh?- el que fos possible per garantir que no hi hagués la
suspensió, i ara he argumentat el perquè. Per això duim una

esmena; evidentment no és una qüestió de doblers, però aquests
doblers potser permeten habilitar espais per tenir el mateix...,
garantir el servei als hospitalitzats d’UPRA i, a la mateixa
vegada, traslladar a l’indret que pertoqui a qui ho necessiti per
aquesta mateixa ubicació. Això és el que nosaltres presentam
amb aquesta esmena.

I ara sí que faré una referència, perquè hi ha hagut..., no per
una al·lusió personal sinó per una al·lusió de posicionament.
Aquí el que s’ha dit és el que s’ha dit, Sr. Rodríguez, i quan
vostè ha dit allò d’asesinato legal jo el que li he criticat i li he
reprovat, i li deman que ho retiri i ho reconsideri, el que ha dit,
asesinato legal. No li qüestion el seu posicionament ideològic
ni la seva filosofia, la que considera que ha de ser, però vostè
i el seu partit polític no només coneixen perfectament
l’argumentació que el meu grup parlamentari va donar en el
suport a la llei aprovada, no només això, sinó que coneix
perfectament la llei de pal·liatius que nosaltres hem demanat
per arribar aquí, i nosaltres hem donat suport a una llei, i a més
l’assumim, prenem total responsabilitat, perquè es dóna, com
a bon liberals, una resposta a un dret que sí és subjectiu, de la
persona, que pugui triar, en el seu moment, una mort digna. I
no se’l tengui en un llit, morint-se i patint i veient, els seus
familiars, que no poden fer res!

(Alguns aplaudiments)

Ni amb un jutge! Ni amb un jutge, ho podien fer! Ni tan
sols anant a la justícia, perquè no li permetia una llei. I ara la
tenim. Amb tota garantia. I vostè supòs que anirà al
Constitucional i a veure si també quan tenguin una sentència -
com la tenen altres països, països de tots els àmbits- els dirà
vostè il·legals als jutges del Tribunal Constitucional i als
magistrats. Seguint amb el seu discurs, ben segur que també ho
farà. Però jo el que li he criticat al Sr. Rodríguez -em sap greu
que no sigui aquí- però és que hagi dit en aquesta cambra que
això és un assassinat legal, i evidentment ha fet al·lusions a tots
els que hi hem participat, no tan sols als diputats de Ciutadans. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
simplement aclarir una cosa amb la que hem caigut durant
aquesta estona que hem estat repassant i escoltant les
transaccions que ens han fet. Nosaltres hem parlat de les
esmenes que havia presentat Gent per Formentera, no els hem
retirades com hem dit, per una reivindicació i posar damunt la
taula, una vegada més, la doble i triple insularitat que pateixen
les illes, no diré “menors” perquè pensam que són
extraordinàries, però sí Menorca, Eivissa i Formentera, que són
més petitetes. 
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Però és ver que Gent per Formentera ha presentat tres
esmenes, una té a veure amb l’infermer gestor a l’Hospital de
Formentera, o la infermera gestora, perquè ja ha quedat clar
que aquesta professió és femenina perquè s’ho ha guanyat; per
altra banda, el personal sanitari especialitzat per fer diàlisi a
l’Hospital de Formentera; i la tercera que presenta, Gent per
Formentera, és el servei d’hemodiàlisi, però no diu res del
personal sanitari especialitzat per fer TAC d’urgència a
l’Hospital de Formentera.

Sra. Fernández, escolti’m amb atenció perquè és important,
ho dic perquè al TAC no l’ha demanat, Gent per Formentera,
ho han demanat, o sigui, ho hem demanat nosaltres; nosaltres
vàrem entendre que, com que ja s’havien aconseguit les tres a
Gent per Formentera, nosaltres avui simplement era simbòlic
que les reivindicàssim, però ara tenim clar que aquest TAC no
apareix a cap esmena, apareix a la nostra i crec que també a la
de Ciutadans. Però, en qualsevol cas, sí a la d’El Pi, que és la
16502, per tant, tot i que estam en temps de descompte, si
haguéssim de parlar de futbol, m’agradaria per favor que la
prevegin i que pensin la necessitat que té aquest TAC
d’urgència, encara que em diu la consellera que després els
operen a Eivissa, pensam que és imprescindible un servei com
aquest a la Pitiüsa menor. Per tant, li torn a recordar, és la
16502, personal sanitari especialitzat per fer TAC d’urgència
a l’Hospital de Formentera, perquè no és una de les peticions
de la Sra. Sílvia Tur. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Quina tristesa veure determinades
intervencions avui de part de l’oposició, no dic tota l’oposició,
Sra. Pons i companys i companyes d’El Pi, atenent les seves
aportacions d’altres dies, i tampoc de Ciutadans. 

Vegem. Jo no sé si hi ha hagut molta despesa en col·legis
o no, però a la bancada del Partit Popular, avui, hi ha mancat
moltíssima educació, moltíssima educació. Mentre intervenia
la consellera i mentre intervenien altres diputats i diputades. I,
Sra. Marí, ja li vaig dir a comissió, que per favor no mentís. Per
favor no mentís en les seves intervencions. Avui ha dit que
s’han tancat els consultoris. No és ver! Miri, si no em vol
creure a mi, revisi per favor el Facebook del Sr. Valverde, del
Dr. Valverde, president del Col·legi de Metges, que va retent
comptes del tipus de consultes que s’estan fent a Atenció
Primària. I com ell, moltíssims altres professionals. No es pot
venir aquí a dir i a generar por i angoixa entre la població dient
mentides sobre el nostre sistema sanitari.

I, clar, ho he de dir, hi he d’entrar. En això de l’asesinato
ilegal de personas.

Vamos a ver, porque si hay un debate que me interpela, y
me interpela mucho -y es una pena que no esté aquí el Sr.
Rodríguez- es el de la eutanasia. Porque creo que hay un gran

desconocimiento, un desconocimiento muy básico. Vamos a
ver, sobre prefijos y sufijos. “Eu-” es un prefijo que significa
“bueno”; “dis-” significa “malo, incorrecto, con sufrimiento”,
la distanasia es la mala muerte, la distanasia es la muerte con
dolor, con padecimiento, lo que no querríamos ni para
nosotros ni para cualquier persona a la que queramos. Esa
distanasia es la que se está produciendo a día de hoy. Cuando
además la persona no tiene capacidad para poder decidir
sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, que es suya, no
es de nadie. ¿Quiénes somos nosotros para decidir sobre la
vida de nadie? ¿Hasta qué día tiene que vivir? ¿Cómo tiene
que vivir? ¿Por qué tiene que vivir?

(Remor de veus)

¿Por qué nosotros podemos decidir sobre una persona y
ella misma no? Pues no. Lo que se ha aprobado hoy es que esa
persona va a tener el derecho a la autonomía, el derecho a
decidir y el derecho sobre su propia vida. Siempre adoptado
en plena facultad. Estamos hablando de que no haya una
depresión activa, estamos hablando de que no haya una
incapacitación de salud mental, ni nada que está afectando a
su juicio. Entonces, dejen de desinformar, dejen de mentir, y
dejen esa actitud que tienen de tratar a los demás como si
fuésemos menores de edad. Esa actitud paternalista por la cual
la ultraderecha cree que puede decidir sobre los demás. Quien
sea mayor de edad, quien cumpla las condiciones tiene que
poder decidir. Autonomía, capacidad de decisión, madurez. 

Yo creo que su posición ante la eutanasia viene de la
cobardía, del miedo a la muerte. Y les voy a dar una mala
noticia: todos nos vamos a morir. Decidamos cómo queremos
irnos. Decidamos cómo queremos irnos, desde la autonomía,
desde el libre albedrío, desde la capacidad de decisión y la
madurez. Y déjense de este tipo de actitudes, infantiles,
inmaduras y cobardes. 

Cuando alguien decide finalizar su propia vida y cómo se
quiere ir, es un acto de amor compartido con su familia y sus
allegados que deben desprenderse del egoísmo de querer tener
cerca a esa persona -como es normal y natural- y también es
un acto absolutamente profesional, humano y empático de los
profesionales sanitarios. 

(Alguns aplaudiments)

Ustedes, ¿qué se creen ? Ustedes, ¿qué se creen? ¿Que
cuando se va a aplicar una sedación terminal los profesionales
sanitarios van de cócteles y de fiesta?, ¿ustedes qué se creen,
que eso no tiene un coste emocional, importantísimo para los
profesionales?

(Remor de veus)

¡Es muy duro!, y a mí me ha tocado hacerlo. Y es muy
duro. Y cada vez que fallece un paciente, se va una parte de ti.
Porque tú pones lo mejor como profesional para que esa
persona muera dignamente, sin dolor, acompañado,
habiéndose podido despedir, con la información suficiente y en
las condiciones dignas que deberíamos querer para todos los
demás. Si ustedes no lo quieren, no ejerzan el derecho, los
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demás lo haremos cuando queramos, porque en España, hoy,
es ley. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Martín. El Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca i el Grup Parlamentari Mixt han comunicat al
president que ara no intervendran. Per tant, correspon pel Grup
Parlamentari a la Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO: 

Gràcies, Sr. President. Bé, abans de començar vull aclarir
que l’esmena 16773 no la transaccionam sinó que acceptam
l’esmena perquè crec abans hi ha hagut un error entre el Sr.
Gómez i jo, però queda aclarit que acceptam l’esmena en els
termes que està presentada. 

El Govern ha fet una proposta de prioritzar la salut pública
amb garanties i estratègies a mitjà i llarg termini. I el PP hi
dedica tres esmenes per parlar de la major crisi sanitària que
hem patit en cent anys. I diuen que han fet feina.

La primera esmena que presenten és la gratuïtat de les
mascaretes per a tota la població, però només doten l’esmena
de 2 milions d’euros. 1,6 euros per balear a l’any. Per quantes
mascaretes dona això, Sra. Marí? No seria millor donar
mascaretes a la gent que així ho necessiti, com ja està fent la
conselleria, tant de Salut, com la conselleria d’Afers Socials, i
com fa el ministeri, que ja ha repartit 43 milions d’unitats?

(Alguns aplaudiments)

La segona esmena que plantegen és el plus COVID per al
personal sanitari. També per 2 milions d’euros. Jo supòs que,
ja li han posat 2 milions a la primera, idò 2 milions a la segona!
Creen expectatives que no es poden acomplir. Duim 10 mesos
de pandèmia i vostès proposen pagar 12,5 euros al mes per
sanitari, això, és el seu plus COVID. 

(Alguns aplaudiments)

Però en aquest frau, nosaltres tenim una aposta clara: apujar
les hores extra relacionades amb la pandèmia; un pla
d’estabilitat laboral; donar continuïtat a la contractació de
professionals necessaris; proposar un sistema de puntuació
addicional, a efectes de la borsa de treball i de la carrera
professional; i un pla de fidelització i captació de nous
professionals. Aquesta és la nostra proposta enfront dels seus
12,5 euros per professional sanitari. 

(Alguns aplaudiments)

Vaja plus COVID. I la tercera que proposen són els tests
massius, massius, però poquets, perquè només es destinen 1
milió d’euros, quan el Govern balear ja ha destinat a això 32
milions d’euros en 10 mesos. De veritat que a mi m’agradaria
entendre com fa vostè els comptes perquè abans deia que tota

l’apujada del pressupost -que són 2,6 milions d’euros- es
destina a capítol 1, a pagar personal, quan l’apujada d’aquest
capítol són només 68 milions d’euros, és només fer una resta,
amb els pressuposts de l’any passat, però clar, és que mentir és
molt fàcil. I distorsionar les xifres, també. 

Per acabar, Sra. Marí, com ja li he comentat abans de
començar, volem presentar una transacció a la seva esmena
17065, al programa de prevenció de càncer de mama i càncer
de còlon, per 50.000 euros. I ho feim perquè creim que la
promoció de la salut ha de ser l’eix fonamental del sistema
sanitari. Aquesta apujada serà encara més important aquest any,
perquè dins aquesta partida ja no s’ha de fer front al pagament
del Sicam, que és el sistema informàtic amb el qual es fan les
cridades per al cribratge. I no són 50.000 euros, com vostè no
para de repetir, no, no, no són 50.000 euros per càncer!, li estic
proposant una transacció per sumar 50.000 euros a la partida ja
existent que és de 188.000... -Sra. Marí, ja ha acabat el seu
torn, jo ho sento-, 188.000 euros. I no, això no és el que el
Govern destina a càncer, això és una partida per fer uns
cribratges de dues formes de càncer, que són el càncer de
mama i el càncer de còlon, però em sembla que és un insult per
a tots els professionals sanitaris, per als oncòlegs, per a la gent
que treballa en aquestes plantes d’oncologia -que és
especialment dur- que vostè digui que el Govern només fa feina
amb càncer quan està fent els programes de cribratge. No. A
càncer hi ha molta feina, es fa molt bona feina en aquesta
comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... i això és un programa que apujarà d’una forma molt
important aquest any, si tenim en compte que ja no hem de
pagar el programa informàtic, però no és tot el que el Govern
balear fa en càncer i no és tot el que el Govern balear fa en
salut pública. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Fernández. Abans de finalitzar el debat i per
un aclariment necessari en aquests moments, només deman a la
Sra. Diputada del PP, Sra. Marí, ara mateix la Sra. Fernández
ha fet una transacció a l’esmena 17065, és saber només el sentit
de si vostè l’accepta o no. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. A la meva anterior intervenció ja
havia dit que aqueixa esmena o aqueixa transacció ens
semblava un insult. Nosaltres mantenim els 300.000 euros per
als programes de càncer. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies. Ha acabat...

(Remor de veus)
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..., senyors diputats. Senyors diputats. 

A veure, senyors diputats, per favor, el debat número 9 de
la secció d’avui, Conselleria de Salut, ha finalitzat. Ens aturam,
fem una suspensió de cinc minuts per orejar la sala. 

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el debat.

Debat número 10, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
17233; E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears, 17234; E24, Institut Balear de l’Energia, 17235; C02,
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, 17236.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
16597; E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears, 16607; E24, Institut Balear de l’Energia, 16618; C02,
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, 16631.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, al
programa 542A, innovació, 17179 i 17180; al programa 572A,
seguiment i control del canvi climàtic, qualitat de l’aire i
contaminació atmosfèrica, 16955; al programa 723A, promoció
industrial, 16956, 16957, 16970 i 17310; al programa 731A,
foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi energètic,
16959, 16960, 16961, 16962 i 17307; al programa 761A,
ordenació i promoció comercial, 17306, 16963, 16964, 16965,
17182, 16966, 16967, 16968, 17181 i 17183; E07, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 16969 i 17308;
C02, Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, 17270.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius, al programa 721A,
direcció i serveis generals, Conselleria de Transició Energètica
i Sectors Productius, 16742 i 16743; al programa 761A,
ordenació i promoció comercial, 16740 i 16741.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, al
programa 413G, accions públiques relatives a la COVID-19,
16708; al programa 572A, seguiment i control del canvi
climàtic, qualitat de l’aire i contaminació atmosfèrica, 16665;
al programa 721A, direcció i serveis generals, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius, 16664; al programa
731A, foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi
energètic, 16666.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, al programa 542A, innovació, 16534; al programa

723A, promoció industrial, 16536 i 16483; al programa 731A,
foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi energètic,
16484 i 16485; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial, 16497, 16486, 16487, 16488, 16537 i 16538.

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bones tardes, companys, diputades i
diputats, bona tarda o bon vespre podríem dir ja quasi quasi.
També a vostè, Sr. Yllanes, avui som dia 17, queden
pràcticament 14 dies per arribar a l’any 2021, any objecte
d’aquests pressuposts als quals arribam a les darreres passes de
la seva tramitació.

Vostè ja sap que el Partit Popular ha presentat una esmena
a la totalitat dels pressuposts generals, així com també hem
presentat una esmena a la totalitat dels pressuposts de
Vicepresidència, de la seva conselleria, i vostès diran, i jo ja ho
sé abans que vostè pugi al faristol, perquè ho han repetit els
consellers que l’han precedit, que la responsabilitat del Partit
Popular hauria de ser en aquests moments difícils, ser al costat,
dir que sí i ser al costat del Govern. I jo vull començar dient
que no, que el sentit d’Estat, la coherència i la responsabilitat,
precisament és dir que no i oposar-nos a uns pressuposts que
se’n duen directe els ciutadans de les Illes Balears cap al
precipici.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres no volem participar d’uns pressuposts que són
irresponsables, que són tan expansius que es convertiran en
explosius, que tenen ingressos ficticis, irreals i falsos,
especialment d’àrees de la seva gestió, que contemplen despesa
desbocada, que tenen pujades d’imposts que restaran
competitivitat als sectors econòmics i que redundaran en la crisi
econòmica i seguiran enviant milers de ciutadans a l’atur de les
Illes Balears. Ja no ho vàrem fer amb el Pla de reactivació
econòmica, i escolti, per desgràcia el temps ens ha donat la raó,
jo, si els seus nous socis de Ciudadanos, és curiós això ara, la
Sra. Patricia Guasp amb el Sr. Yllanes, socis, Ciudadanos amb
Podemos, a ells que els és igual...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... a ells, que els és igual la dreta com l’esquerra, tant els és dir
que sí com no, bufar com fer bombolles, votar que sí, abstenir-
se o votar que no als pressuposts, si ells volen pujar amb vostès
a aquest autocar que condueix la presidenta Armengol i que
se’n va directament cap al precipici, allà ells amb el temps de
vida que queda a aquest partit polític, però nosaltres no hi
pujarem...

(Remor de veus)

..., nosaltres no hi pujarem...
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Amb el Pla de reactivació el temps, per desgràcia, em dol,
ens ha acabat donant la raó. No vàreu acceptar cap proposta del
Partit Popular i quatre mesos després tanquen més comerços
que mai i que qualsevol comunitat autònoma i lideram les
baixades dels preus industrials i de la producció industrial de
totes les comunitats de l’Estat espanyol, de totes les comunitats
d’Espanya.

I després, després, no els ha d’estranyar que presentem
esmena a la totalitat de la seva conselleria. Per començar,
vicepresident, jo li he dit altres vegades, em sap greu que vostè,
tenint el nom de vicepresident, tengui un pes real tan relatiu
dins el Consell de Govern, és que és el darrer mot del credo i
a mi em sap greu dir-li d’aqueixa manera, ...

(Alguns aplaudiments, remor de veus i algunes rialles)

..., tots, tots, tots els consellers tenen més pes que vostè i això
és un desastre per als sectors econòmics als quals vostè hauria
de representar, el poc pes que té...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el Sr. Yllanes s’acaba traduint amb aquest pressupost, totes
les conselleries han augmentat de manera desorbitada el seu
pressupost i la Conselleria de Sectors Productius, que són uns
sectors que ho passen especialment malament ha augment, sí,
però de manera molt relativa, menys d’un 1% del pressupost
total de la comunitat es refereix als sectors econòmic, menys
d’un 0,1%, concretament un 0,06% dels pressuposts inicials,
quan es varen començar a tramitar, es destinaven al comerç,
que es diu aviat.

Senyors del Govern, és ben hora, a part de destinar doblers
a tenir mantenguts, que comencin a destinar doblers per
empènyer els sectors productius i crear llocs de feina, la millor
política social és la creació de llocs de feina d’ara i de tota la
vida. Segona justificació...

(Alguns aplaudiments)

... segona justificació, i al Sr. Yllanes li sap molt de greu que li
diguin, jo em pensava que amb la que cau, que amb el que hem
vist els darrers mesos i amb el que queda per venir tots aquests
ens, tots aquests organismes superflus que generen duplicitat,
que no aprofiten sinèrgies i que es varen crear per tenir
col·locats amics, panxa-agraïdes i afins dels partits polítics del
Govern, s’eliminarien, a tot el Govern, en concret a la seva
conselleria, a l’Institut Balear d’Energia, però també podríem
parlar de la Direcció General de Sobirania Alimentària, de
diverses oficines, de vicesecretaries, de secretaries
autonòmiques, idò el Govern no s’ha dignat a eliminar del
pressupost, a buidar del pressupost totes aqueixes despeses
supèrflues que en aquest cas concret de la conselleria podien
realitzar justament a la Direcció General d’Energia i, per tant,
podien destinar despeses a altres coses més eficaces.

I una altra motivació de cara a l’esmena a la totalitat, a la
censura a la totalitat del pressupost d’aquesta conselleria, quant
a transició energètica, de cada vegada la gent està més
conscienciada, continuam avançant i aquesta conselleria
aquestes àrees de gestió contemplen un sense fi d’ingressos
ficticis, irreals i que possiblement no arribaran, que els confien
vostès al que ha anunciat Europa i que els confien vostès al que
ha anunciat Madrid, que si realment no es materialitzen
deixaran un forat així de gros a les arques de la comunitat
autònoma i ens tornarem anar als desastres de dèficits que
teníem a l’any 2011.

Així i tot, Sr. Yllanes, i vostè sap que, a part de la censura,
per responsabilitat, que nosaltres fem al total de la seva
conselleria, hem volgut, de manera constructiva, perquè
nosaltres som partit de govern, presentar esmenes parcials, de
manera constructiva, de manera constructiva.

I miri, n’hem presentades de típiques, n’hem presentades de
cada any o bé perquè no les heu executades a pressuposts
anteriors o bé perquè cada any hi votàveu en contra i no les
ficàveu dins els pressuposts. N’hem presentades d’altres de
territorialitzades o bé per municipis o bé per illes i n’hem
presentades en relació amb la crisi actual pel coronavirus, a la
crisi que pateixen els sectors productius quant al coronavirus.

Jo els ho explicaré amb el coratge que vostè, Sr. Yllanes,
autoritzi els seus representants a poder transaccionar-ne alguna,
perquè fins ara no havíem estat capaços. N’hem presentades,
quant al comerç, que és el segon sector en ocupació estable
tradicional a les Illes Balears i que ara, possiblement, és el
sector que més malament ho passa, n’hem presentades quant a
bons comercials, quant a ajudes davant els canvis d’hàbits de
consum, tots sabem que la gent compra de cada vegada més per
internet, i en ajudar els municipis que arran de les prohibicions
del Govern, han estat confinats perimetralment i els comerços
del qual ho passen més malament. Aquestes esmenes les
mantenim fins al darrer, tot i saber que ja s’han transaccionat,
malgrat nosaltres haver-ne presentades entre els socis del
Govern i altres partits de l’oposició.

I si diem el dolent, també volem dir el bo, acceptarem una
transacció arran de les intervencions que ha fet el diputat de
Podemos, el Sr. Alejandro López, per reduir..., i El Pi i
Proposta per les Illes, per reduir el preu dels aparcaments als
clients dels comerços. Per tant, president, retiram la nostra
esmena número 17182 i acceptarem la transacció, per votar-la
a favor, 16488.

Quant a indústria, Sr. Yllanes, vull destacar les partides, que
hem realitzat les esmenes per dotar de partides suficients els
polígons d’Alaior i de Porreres, alguns dels quals ja tenien
partides inicials, però eren totalment insuficients, sobretot
quant al polígon de Porreres, tot i tenint en compte que ya hi ha
veïnats i propietaris que havien posat molts doblers de la seva
butxaca i el Govern no acaba d’arrancar aquest projecte.

I vostè va anunciar en compareixença una nova llei de
polígons, vostè va anunciar en compareixença una nova llei de
polígons, a mi m’agradaria que vostè, que pràcticament només
ens en va dir el nom, quan pugi aquí a la tribuna ens explicàs
qualque detall d’aquesta nova llei de polígons, advertint des del
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principi, tot i que nosaltres, quan es tramiti, farem les nostres
aportacions i encara no ens hi posicionam, que no afegeixen
paperassa, que no afegeixen burocràcia perquè els ajuntaments
ja prou difícil ho tenen per realitzar les seves adaptacions a les
noves normatives, a les noves lleis i als plans territorials.

I acab, i sobre les nostres esmenes quant a energia, canvi
climàtic i transició energètica, vull destacar i ja he anunciat que
hem presentat una esmena a la totalitat, i també per buidar de
pressupost l’Institut Balear d’Energia, que ens queden vives
dues esmenes per fer plans Renove cap a vehicles elèctric i per
augmentar punts de recàrrega. Els diputats dels partits que
donen suport al Govern, quan discutíem en comissió aquestes
partides, ens varen dir que hi estaven a favor, que la música els
agradava, però no els agradava la numeració de les partides per
a les quals havíem proposat les altes i les baixes. Estarem
encantats, Sr. Yllanes, que vostè autoritzi una altra transacció
amb aquest sentit i posin els números que vulguin, però que les
quantitats, les xifres i el concepte sigui el que nosaltres havíem
demanat.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, sr. Presidente. Después de la intervención de mi
estimado compañero de gallinero,...

(Remor de veus)

... -Sra. Guasp, un tranquimazín-, después de la intervención de
mi estimado compañero de gallinero, yo voy a llevarle un poco
la contraria, porque yo, en nuestra propuesta de
reestructuración de gobierno, fundimos su conselleria con la del
Sr. Negueruela, convertida en vicepresidencia, teniendo en
cuenta que el vicepresidente es usted, le correspondería a usted
el afrontar esta mayor responsabilidad de una macroconselleria
que agrupase todos los sectores fundamentales, estratégicos,
para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Ya ve que
le queremos bien.

Aunque a veces, y uso un símil torero, parece que cuando
uno viene a hablar de esta conselleria, pues es como cuando
prueba un toro por un pitón, por otro pitón, no se le puede
torear, se hace una faena de aliño y se entra a matar. Porque,
claro, hemos hablado mucho, mucho, estos días y a lo largo de
este debate del mantra del cambio climático, y ustedes siempre
nos tachan de lo mismo, que somos negacionistas del cambio
climático. Me gustaría ofrecerle a usted una explicación, ya que
presentamos nosotros una enmienda a la totalidad de su
conselleria, pues por qué lo hacemos.

Verá, lo normal es que estemos de acuerdo en que existe un
problema y podemos diferir en las diferentes soluciones, usted
tiene una fórmula y nosotros tenemos otra, pero estamos de

acuerdo que el problema existe, hasta ahí bien. Claro, el
problema de ustedes es que a veces su nivel de sectarismo hace
que cuando nosotros negamos que su solución sea la válida, nos
llaman negacionistas del problema. El problema no lo negamos,
lo repetiré en esta cámara una vez más, no me cansaré, creo que
empiezan a conocerme lo suficiente como para saber que soy
inasequible al desaliento, no negamos el cambio climático,
estamos en contra de sus soluciones, esa es la diferencia. Pero
eso nos convierte, para ustedes, en negacionistas del problema,
porque no sólo negamos sus soluciones, también negamos parte
del origen que ustedes atribuyen al ser humano, pero eso es
discutido, discutible y existen diferentes corrientes científicas
que lo avalan. Esas verdades científicas..., perdón, esas
evidencias científicas, que tanto le gustan a la Sra. Martín.

Verá, Sr. Yllanes, el presupuesto de su conselleria, usted
tendrá que reconocerlo en el conjunto de las consellerias, es
muy pequeño, muy pobre. Claro, yo entendería que ese
presupuesto fuera pequeño y pobre, si no me creyera lo del
cambio climático, pero como ustedes hacen gala de él, dicen lo
importante que es, lo fundamental y estratégica que es la
conselleria que usted dirige para detener esta catástrofe, este fin
del mundo, este diluvio universal, este calendario azteca que
llega al final de los tiempos, claro, y le dedican 36 millones de
euros a acabar con el cambio climático, con la conselleria que
es estratégica para un cambio energético, no sólo un cambio
energético, es que también es estratégica para un cambio de
modelo productivo, esto de lo que ustedes hablan todo el día,
la importancia de empezar a diversificar, de que el turismo no
lo sea todo, de no poner todos los huevos dentro de la misma
cesta.

Entonces, yo empiezo a preguntarme, Sr. Yllanes, si no le
pasa a usted, ya sabe que a mí me gusta la historia como
aquellos reyes de la Edad Media que se les hacía muchas
reverencias y se les llamaba majestad, pero que no pintaban un
bledo, porque quienes manejaban eran los nobles y es que
empiezo a pensar, como mi querido compañero del gallinero,
que es usted el darrer mot del credo. Porque realmente sus
compañeros, su equipo de gobierno, no le han dotado en
absoluto de los medios necesarios para que lleve adelante su
labor y, aún estando de acuerdo que su labor es muy
importante, si no le dotan de medios, no puede hacer usted
nada. Entonces, ¿para qué mantienen ustedes esta conselleria?
Para pagar personal, para colocar gente. 

Pero es que es así, pero es que la suya es la máxima
expresión de eso, la máxima, porque con 36 millones de euros,
¿va a detener usted el cataclismo universal, las nuevas
glaciaciones, desglaciaciones, va a hacer una transición
energética, va a descarbonizar todas las islas, va hacer una
energía sostenible, va a conseguir que ya las casi extintas y
desaparecidas empresas, otrora potentes, brillantes y punteras
de estas islas, como la industria de perlas, etc., sigan existiendo,
no desaparezcan, se conviertan en un foco alternativo de
trabajo y de riqueza, ¿lo va a hacer usted con 36 millones de
euros? ¿A parte de los 36 millones, le han dado la lámpara de
Aladino?, porque si no, no me explico cómo realmente usted
con este presupuesto quiere hacer toda esa enorme función, que
por lo menos de forma nominal han colocado sobre sus
espaldas.
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Creo que de todas las competencias que tiene su conselleria,
hay una muy importante en estos momentos, que es el
comercio, un comercio que se muere, un comercio..., o sea,
pasear por Palma, o por cualquier pueblo de estas islas es
estremecedor, porque además están cerrando negocios
emblemáticos, negocios, tiendas que llevaban cientos de años
a las espaldas, negocios que forman parte de nuestro acervo
cultural y de nuestra identidad como pueblo, como comunidad
autónoma. Sinceramente, ¿y con 36 millones de euros va a
usted a poder ayudar a que estas empresas, a las que ustedes
están obligando con medidas draconianas a quebrar, salgan
adelante?

Nuestra enmienda a la totalidad de este presupuesto, es
porque realmente pensamos que ustedes no se lo creen, que
ustedes no le dan importancia ni a la transición energética, ni
a la diversificación, ni a la ayuda al comercio, no se la dan. 

Los números, siempre nos hablan de los números, los
números cantan, todos estos compañeros que tiene usted detrás,
yo ya se lo dije en su día, vigílese las espaldas, porque es que
lo que están haciendo de usted..., usted que era una persona de
prestigio en su área profesional, es utilizarlo un poco como
excusa, ponemos una persona reconocida al frente de esta
conselleria y vestirá el santo. Pero no se quede usted para vestir
santos, Sr. Yllanes, luche, pelee por una conselleria que según
ustedes es fundamental, fundamental hasta el punto que han
decretado una emergencia y cuando uno decreta una
emergencia, ahora estamos frente a una emergencia, aporta
todos los recursos necesarios para hacer frente a esta
emergencia. ¿Cuándo haremos frente a esta emergencia que se
nos viene encima? ¿Van a ser los 36 millones de euros los que
nos salven del cataclismo, del cambio climático, no sé, del
movimiento del eje de la tierra y no sé cuántas desgracias más?

De verdad, Sr. Yllanes, me gustaría que nos explicara usted
con estos 36 millones de euros, cómo va a desarrollar la labor
de su conselleria. Porque yo, sinceramente, no me vería capaz.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara la intervenció del
Govern obrint una qüestió incidental. Té la paraula el conseller
de Transició Energètica i Sectors Productius el Sr. Conseller
Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Molt bon vespre a tothom. Bé,
esperava una altra cosa, vull dir que després acudirem als símils
taurins, perquè en fi ..., si yo..., no sé exactamente cuáles han
sido las palabras, pero luego las refrescaré y luego las
utilizaré. 

La intervenció del Sr. Sagreras, en la seva línia, tretze
minuts de discurs de buit, on no ha dit absolutament res i dos

minutets per defensar les seves esmenes al pressupost d’aquesta
conselleria. 

És evident que si ens fixam en el pressupost de la
conselleria, segurament tendria vostè la raó, Sr. Rodríguez,
però el problema és que vostè sap que no té raó. Però com que
aquí estem parlant per a la ciutadania de Balears i no per als
grups polítics exclusivament, parlarem del pressupost d’aquesta
conselleria. 

És evident que aquests pressuposts tenen com a principal
objectiu la reactivació del teixit productiu i econòmic de les
Illes Balears, basada aquesta recuperació en la digitalització i
en aquesta qüestió, que vostè es pren com una humorada, que
és el tema de la transició energètica. Per cert, quan vostè
demanava la unificació de dues conselleries, vostè parlava de
comerç, vostè parlava d’indústria, però vostè s’oblidava
d’innovació i vostè s’oblidava de transició energètica. Per tant,
és evident que aquesta conselleria que jo represent avui aquí té
sentit.

Diré que, efectivament, el pressupost propi de la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, és de
37,3 milions d’euros, és a dir, un 9,22% més que l’any 2020. I
això són fons propis, però a això li haurem de sumar diverses
subvencions, subvencions estatals que gestionarem des de la
comunitat autònoma, com són els programes Moves II, el (...)
i també evidentment esperam l’arribada de fons europeus. La
ministra..., la vicepresidenta quarta del Govern i ministra de
Transició Ecològica, va dir clarament que el pressupost destinat
a Balears serà de 230 milions d’euros. Per tant, no estam
parlant d’una quantitat precisament simbòlica. I a més,
gestionam fons ITS que sumen en total 48,5 milions de gestió
que és el que fa la conselleria.

Aquest augment de pressupost permetrà precisament
impulsar els sectors lligats a la conselleria atenent especialment
a la seva modernització, a la digitalització, a l’eficiència
energètica.

I veurà, jo no puc trivialitzar sobre la diversificació
econòmica, és impossible, no puc trivialitzar sobre la
diversificació econòmica perquè és evident que és una aposta
claríssima i que la pandèmia derivada de la COVID-19 ens ha
posat davant una realitat que reclama aquesta diversificació
econòmica i per fer precisament o per posar en marxa aquesta
diversificació econòmica està pensat el pressupost d’aquesta
conselleria.

Pel que fa a les esmenes presentades, la veritat, agraïm
l’esforç i la contribució dels partits polítics, de tots els partits
polítics que formen aquesta cambra, però és evident que
algunes no les hem pogut acceptar perquè topen directament
amb els objectius aquests de diversificació del model productiu
que és... no és un lema, sinó una realitat que volem fer a través
de les polítiques actives de la conselleria.

Per cert, jo no he de donar ordres al meu grup parlamentari,
ells saben perfectament quines són les polítiques que
s’impulsen des de la conselleria i per tant transaccionen
aquelles esmenes que efectivament creuen que poden ser
efectives per impulsar aquesta diversificació econòmica.
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I també estem satisfets, lògicament, que durant el debat
s’hagin pogut acceptar o transaccionar esmenes per millorar les
ajudes al sector del comerç, impulsar les energies renovables i
l’eficiència energètica o crear ajudes específiques per a zones
afectades pel confinament perimetral.

Concretament, el pressupost de totes les direccions generals
que té la conselleria..., començaré per la Direcció General de
Comerç perquè hem transaccionat una esmena que injecta 1
milió d’euros destinat a bons comercials per als ajuntaments,
una ajuda que permetrà dinamitzar el comerç de manera
efectiva ja que seran els ajuntaments els que podran distribuir-
la atenent les necessitats concretes de cada municipi. I una altra
de 200.000 euros per a descomptes en aparcaments municipals
que afavorirà evidentment l’accés de la ciutadania al petit
comerç que està radicat o situat als centres dels nostres
municipis.

Així, dels 3,6 milions inicials passam a 4,8 milions d’euros
per ajudar el comerç i aquí coincidim, és evident, un dels
sectors més colpejats per la crisi, és clar que sí, especialment
perquè no hi ha hagut temporada turística aquest any a les Illes
Balears, però hem fet actuacions importants, econòmicament
limitades, però importants per donar suport al petit comerç, que
és el model de comerç que a nosaltres ens agrada, i el 2021
augmentam aquests esforços precisament per ajudar aquest
sector.

Per una banda, destinam 1,4 milions d’aquests pressuposts
a ajudes al petit i mitjà comerç, així que pujam quasi un 40%
la quantia respecte a l’any anterior, però no per capritx, sinó
perquè hem rebut tantíssimes sol·licituds que era obligatori, era
compulsiu augmentar la quantitat. Aquestes ajudes aniran
destinades a inversions de modernització dels establiments on
també es podran adherir aquests comerços als quals vostè ha fet
referència, aquests comerços emblemàtics que no volem que
desapareguin d’aquesta comunitat autònoma. Ja tenim
catalogats més de 150 comerços per a aquestes ajudes a
comerços emblemàtics. Per tant, és una eina important per a la
conselleria. 

Per a la promoció de centres comercials a cel obert, també
destinarem una partida de 250.000 euros per crear nous centres
comercials a cel obert, però també per mantenir els que s’han
firmat enguany i que han suposat una inversió total de 100.000
euros. Vull destacar la importància d’aquest projecte de centres
comercials a cel obert perquè sí que és una manera de potenciar
i reactivar l’economia dels centres dels municipis i ciutats i és
una reactivació fonamental per al sector del comerç, per als
comerciants.

Mantindrem l’aportació a les cambres de comerç per
realitzar accions de promoció i formació comercial i per altra
banda i seguint la política de digitalització i transició energètica
destinarem 100.000 euros a una línia específica perquè els
nostres mercats permanents s’incorporin a l’estratègia de
modernització dels seus canals comercials.

Finalment, i ja ho he dit abans, s’han acceptat les esmenes
que fan possible disposar de 200.000 euros per donar suport a
les empreses i als autònoms afectats per confinaments
perimetrals, una ajuda de la qual es beneficiarà no sols el sector

del comerç, sinó també el sector industrial afectat perquè
davant situacions excepcionals cal prendre mesures
excepcionals i des de la conselleria hem actuat en cada moment
atenent les demandes d’aquests sectors productius.

Apostam per un model de comerç de proximitat, de comerç
local digitalitzat per fer front a grans multinacionals que sense
cap mena de dubte desbarataran el teixit social dels nostres
barris i dels nostres pobles, però aquí també a una crida a tots
vostès, a tots els que són en aquesta cambra, i també a la
ciutadania perquè aquest Nadal i la resta de l’any, la resta de
l’esperançador any 2021 es faci una aposta molt clara per
acudir al comerç local, per donar suport al comerç local perquè
és el que han de menester els nostres comerciants aquí a les
Illes.

Quant a la Direcció General de Política Industrial, primer,
ja he dit que es beneficiarà d’aquests 200.000 euros en ajudes
per a les zones afectades pels confinaments perimetrals i també
hem acceptat una esmena per incrementar en 100.000 euros
l’aportació a l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes
Balears, uns nombres que sumats a les despeses i inversions
inicials donen 12,1 milions d’euros i que serviran per reactivar
l’activitat del sector i crear llocs de feina estables i de qualitat.

Per altra banda destinarem 3,5 milions d’euros d’ajudes a
la modernització industrial. D’aquesta manera hem ajustat la
demanda de les ajudes a la modernització industrial per tal de
poder arribar al major nombre d’empreses possibles. Així
mateix hi ha part del crèdit que destinarem a despesa corrent
precisament per a aquelles indústries més afectades per la crisi
de la COVID-19 perquè no volem, i no és un lema, sinó que és
una política activa d’aquest govern, no volem deixar ningú
enrere.

Pel que fa a les ajudes a la digitalització es manté la línia de
finançament d’Idigital i la línia d’ajuts a la digitalització
empresarial que sumen més d’1 milió d’euros i que donaran
resposta també a una creixent demanda per part de les
empreses. A més volem que totes les empreses tenguin un
suport i per això en un projecte d’inversió durem a terme un pla
de suport empresarial al teixit industrial de les nostres illes per
tal de millorar l’eficiència energètica, la productivitat, la
digitalització, etc.

 La indústria ha de ser un pilar fonamental per a la
reactivació econòmica i per a aquesta diversificació econòmica
que proposam des del Govern, i jo crec que un exemple molt
clar és la planta d’hidrogen de Lloseta que mobilitzarà 50
milions d’euros i que ha rebut el suport internacional, però
tenim constància que hi haurà més suport l’any 2021. No es
tracta de tenir molta indústria, sinó de tenir indústria que tengui
futur i capacitat de continuar.

Respecte de la llei de polígons, evidentment seguirem
estudiant l’elaboració d’aquesta llei de polígons com no pot ser
d’altra manera, hi ha una feina prelegislativa que és molt
important. I parlant de polígons, i ja que vostè ha mencionat el
polígon de Porreres, destinarem 200.000 a seguir completant el
polígon de Porreres, un polígon que per fi podrem iniciar la
fase 1 al final d’aquest any i esperem que en pocs anys pugui
ser una realitat per al municipi de Porreres.
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La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, aquesta
que queda fora de tota la seva reorganització del Govern, Sr.
Rodríguez, per a aquest 2021 aquesta direcció general tendrà
un pressupost de 10,6 milions d’euros i 3,6 milions de fons
ITS, a més de 5,2 milions de fons estatals que s’invertiran i es
gestionaran en part aquí a la comunitat autònoma.

Aquesta mateixa setmana hem anunciat que s’incrementen
les subvencions d’autoconsum i arriben als 5 milions d’euros
i donen resposta a la gran demanda que s’ha experiment als
darrers anys. Aquestes ajudes faran de cap tractor, de cap motor
d’una inversió de 13 milions d’euros.  A més de la potència
instal·lada i la reducció anual d’energia provinent de
combustibles fòssils és important l’assenyalar la importància
econòmica i laboral del sector de l’autoconsum, que dóna llocs
de feina, llocs de feina estables, llocs de feina de qualitat, llocs
de feina especialitzats, perquè no sols es tracta d’instal·lar
l’energia fotovoltaica, sinó que també es tracta..., o
microeòlica, sinó que també es tracta de mantenir-la.

L’Institut Balear de l’Energia doblarà el seu pressupost
apostant 400.000 euros per a la creació de plantes
fotovoltaiques socialitzades. Aquesta inversió arribarà al milió
d’euros amb 600.000 euros provinents de l’ITS. Per tant és
evident que l’IBE té un paper important en la transició
energètica a les Illes, i cal destacar que el gran projecte de
l’IBE per a l’any vinent serà la solarització de l’aparcament de
l’Hospital Mateu Orfila; és una mesura que tendrà un cost de
2,4 milions i que permetrà també un estalvi important en
energia, en la factura energètica, aquesta infraestructura
sanitària.

En matèria de mobilitat elèctrica el 2021, mitjançant ITS,
es destinaran 3 milions d’euros a implementar els punts de
recàrrega a totes les Illes; això ens farà arribar fins a mil punts
de recàrrega al final d’aquest any, un objectiu que ens havíem
marcat per a l’any 2025. A més, mitjançant el programa
MOVES II, durant aquest any 2021 es donaran 1,5 milions
d’euros a la mobilitat elèctrica, tant per a la compra de vehicles
com per a la instal·lació de punts de recàrrega.

Seguim apostant també pel seguiment de la qualitat de l’aire
a les Illes, i les partides designades per renovar, millorar i
ampliar l’equipament augmenten en un 1%. En aquest sentit
hem acceptat una esmena de Gent per Formentera, per
incorporar una partida de 20.000 euros per instal·lar una
estació de mesura a l’illa de Formentera. Està en marxa el
decret de petjada de carboni, que veurà la llum el 2021, i
seguirem amb el conveni amb l’Oficina de l’Estratègia
Menorca 2030.

Una altra novetat d’aquest pressupost és que hi haurà una
aportació de 95.000 euros per a la posada en marxa del
laboratori d’investigació de transició energètica. I a més durant
el 2021, a través de la línia d’ajudes a l’eficiència energètica en
edificis de l’IDAE, el PREE, es destinaran 3 milions d’euros
per ajudar a reduir el consum energètic i avançar en la transició
energètica, a més de 4 milions que es destinaran durant l’any
2022. En aquest sentit també disposam d’una línia d’ajudes
amb el programa estatal de petita i mitjana empresa, que el
2021 tendrà un mínim de 800.000 euros per ajudar la indústria

a invertir per millorar l’eficiència energètica i guanyar
competitivitat reduint cost i reduint emissions.

I evidentment també hem acceptat l’esmena per destinar
100.000 euros per a ajuntaments per posar en marxa programes
participatius...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

... d’eficiència energètica a escoles per tal que tota la comunitat
educativa s’impliqui; serà un projecte pilot que es durà a terme
a l’illa d’Eivissa.

I finalment, abusant a la paciència del Sr. President, parlaré
d’innovació, que és transversal a tot el Govern, a totes les àrees
del Govern. Europa ha designat precisament la innovació i la
digitalització com a clau en la reactivació mundial de
l’economia. Donaré tres pinzellades: Centre Bit a Eivissa,
250.000 euros per la instal·lació del Centre Bit a les
instal·lacions de Sa Coma; (...), que és l’extensió del Parc Bit
per a la mar per aquest projecte que compta amb la
col·laboració d’Autoritat Portuària, 550.000 euros per adequar
les instal·lacions del far de la Riba; i finalment un projecte molt
il·lusionant per a aquesta conselleria, que és el Pol d’innovació
d’indústries digitals i audiovisuals que ha de ser referent al Parc
Bit d’empreses...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

... que treballin amb aquests continguts, tals com animació 3D,
(...) videojocs, rodatges i producció de continguts audiovisuals.
L’aportació durant 2021 serà de 760.000 euros.

Com pot comprovar, Sr. Sagreras, com pot comprovar, Sr.
Rodríguez, a part de les mencions personals que han fet a la
meva persona i que no són digne de rebre de tan il·lustres
representants del poble de Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

...aquesta... -sí, clar que acab, Sr. President- aquesta conselleria
farà moltes coses amb aquest pressupost, que és una
demostració evident que aquest any en els pressuposts
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d’aquesta comunitat s’ha apostat per mantenir l’estat del
benestar.

Moltíssimes gràcies per la seva paciència, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

(Xivarri i alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bona tarda una altra vegada, Sr. Yllanes,
i vostè, maldament li agradi dir el contrari des de la tribuna, sap
que jo tenc en molta d’estima la seva persona i no m’agrada
que se senti ofès arran de les meves intervencions des d’aquest
tribuna, tot al contrari.

Dit això també li he de dir que m’ha sorprès la seva
intervenció. Vostè avui no ha vengut a debatre amb nosaltres el
posicionament en contra sobre l’esmena que hem fet a la
totalitat, i les nostres esmenes. Vostè, i jo el respect molt,
senzillament ha vengut avui aquí a repetir el discurs que ja va
fer, que ja va fer fa moltes de setmanes, a la compareixença que
tenia per explicar els seus pressuposts, i no només no s’ha
posicionat en contra del nostre plantejament, sinó que s’ha
limitat, quant a debatre amb nosaltres en el seu torn incidental,
a dir que l’únic que havíem fet era fer un discurs buit i que no
havíem explicat les nostres esmenes. I em sap greu, per tant, Sr.
Yllanes, jo que el tenc en consideració i que vostè ho sap, i en
molta estima, que quan he pujat aquí damunt vostè no m’hagi
escoltat en els deu minuts que he parlat. Li he justificat la
totalitat de les nostres esmenes; és el seu problema si vostè no
escolta o no hi sent. Jo no voldria entendre això.

Ingressos quant a transició energètica per àrees que són de
la seva gestió que no sabem, que vostès fien a Madrid i a
Europa, que no sabem quan arribaran, com arribaran,
exactament en quines quantitats arribaran, i tenint allà davant
Pablo Iglesias i Pedro Sánchez sols no podrem saber amb
certesa que realment aquestes partides arribaran, Sr. Yllanes. 

L’altra motivació és que tenen ens, tenen organismes, allò
que els de VOX, i crec que ja amb raó, diuen “xiringuitos”, que
crec que en la situació que es dóna ara de crisi extrema a les
Illes Balears vostès haurien d’haver aprofitat per eliminar, i
vostè a la seva conselleria té l’Institut Balear d’Energia; a altres
conselleries hi ha la Direcció General de Sobirania Alimentària,
i en tenim un sens fi que vostès varen crear per tenir amics dels
vostres partits. Això era una justificació més que vostè no m’ha
volgut escoltar, aquestes feines es podrien dur a terme des de
la Direcció General d’Energia, aprofitar aquestes sinergies i
evitar duplicitats, i destinar els doblers de l’Institut Balear
d’Energia a altres coses més productives.

I l’altra cosa que jo maldament el tengui en estima, i li ho
torn dir, no em cans de repetir-li: el seu pes relatiu, a pesar de
dir-se, de tenir el nom de vicepresident. La resta de consellers

del Govern li prenen tot el pressupost, totes les conselleries
augmenten de manera desbocada i la seva només augmenta de
manera relativa. El pressupost que a vostè li han deixat tenir els
altres per destinar a sectors que ho estan passant especialment
malament és ínfim, Sr. Yllanes, i vostè no s’ha d’enfadar.

I quant a les esmenes parcials, com que de qualque manera
ja sabem el resultat, crec que no fa falta que les hi torni repetir.
N’hem presentades, arran de la crisi del coronavirus, per al
comerç; n’hem presentades per als polígons industrials, per a
Alaior i per a Porreres, que a pesar que vostè diu que ja en
tenia una d’inicial jo li he dit que aquesta inicial que tenia no és
suficient perquè els veïnats i els propietaris ja han posat molts
de doblers, i amb aqueixa partida ara apostaria que l’any que ve
en el Ple dels pressupostos tornarem discutir que encara no ha
començat el polígon de Porreres, Sr. Yllanes.

I sobre la resta de coses que ha dit, sobre diversificació és
una cosa amb la qual empatitz bastant amb vostè. Reconec que
amb aquests pressuposts que li deixen tenir els seus companya
de govern difícilment podrà posar en marxa una diversificació
real que afavoreixi, per exemple, el comerç, i sobretot en
aquest cas la indústria. Però la culpa no és seva. Li vaig dir
l’altra vegada -no sé si era a vostè o al Sr. Negueruela- que la
guerra es prepara en temps de pau, i ara que vénen mal donades
i que és difícil treure pressupost de pertot sé que costarà que
vostè diversifiqui i doni suport als sectors als quals vostè hauria
de representar. Que realment hauria d’haver diversificat i va
fracassar va ser el Sr. Negueruela quan les coses anaven bé,
quan hi havia doblers, fruit de la inèrcia econòmica per mor les
polítiques del Partit Popular, el de l’any 2015...

(Alguns aplaudiments)

... el de l’any 2015 i l’any 2018 i l’any 2019. Curiosament,
quan les coses anaven bé, el Sr. Negueruela va enviar en orris
el comerç, va enviar en orris la indústria i per desgracia ara, en
lloc de castigar-lo, l’han premiat donar-li turisme, que és la
conselleria del motor econòmic del Govern...

(Alguns aplaudiments)

... que té més pes i que també a aquest sector enfonsarà. Va
aconseguir el rècord d’aturats l’any 2011 de les Illes Balears de
tota la història, amb 97.000 i hi posaria messions, amb vostès,
senyors de Ciudadanos o amb el seu soci el Sr. Yllanes, que
d’aquí a un parell de mesos tornarem a veure que el Sr.
Negueruela ha tornat a superar el seu propi rècord de l’any
2011, deu anys després, l’any 2021, per desgràcia de xifra
rècord d’aturats a les Illes Balears.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Yllanes, por su prolija
explicación que he escuchado atentamente. A medida que me
iba explicando más, me reafirmaba más en lo que nosotros
pensamos porque son los datos, los números los que nos
refrendan en nuestra idea. Le voy a poner un ejemplo, es un
ejemplo gráfico, no se lo tome como una inventiva política
porque no lo es, simplemente es el ejemplo gráfico que me ha
venido a la cabeza. 

Al final de la II Guerra Mundial, mientras bombardeaban
Berlín, Hitler tenía una especie de obsesión que era encerrarse
con su arquitecto de cabecera, el doctor Speer a construir una
gran maqueta de la gran Germania, la gran capital en la que él
quería transformar Berlín, como todo lo de este hombre pues
megalómano y exagerado, con un cúpula que no sé si hacia
cinco veces la del Vaticano. Y usted me lo ha recordado porque
mientras caían las bombas usted nos ha hecho un despliegue,
pero un despliegue de una maqueta. Es una maqueta, son un
montón de muy buenas intenciones, muy buenas intenciones,
sin dotación. Son maquetas...

(Remor de veus)

... porque que usted me diga que tiene 1 millón para...

(Se sent una veu de fons que diu: “¿1 millón?”)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, diputats. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... mil setecientos mil para..., 150.000 para ..., para ese tipo de
programas es que no es nada, es hacer una maqueta, es
autojustificar la existencia de su conselleria. Y bien que me
gustaría equivocarme, Sr. Yllanes, porque de verdad su
conselleria hace falta. Lo que pasa que a lo mejor lo que no ha
sabido usted es negociar en el momento de que se elevaran
nuestros presupuestos la importancia que debería tener su
conselleria máxime, insisto, cuando estamos esta comunidad
oficialmente, porque de manera solemne este parlamento así lo
decidió, en emergencia climática. 

De verdad, los negacionistas son ustedes, no se creen esa
emergencia y si la creyeran la plasmarían en los presupuestos.
No somos nosotros que nos gustaría que estos presupuestos
fueran mucho más elevados. 

Quiero aprovechar, Sr. Yllanes, muy brevemente, ya que ha
hablado usted de la ITS, de la que se van nutrir parte de estos
planes que usted tiene, para hablar de nuestro fondo COVID,
que ha causado pues cierta expectación a lo largo de estos días.
Pues verán...

(Remor de veus)

... verán...

(Se sent una veu de fons que diu: “a ver si nos enteramos”)

... nuestra idea, nuestra idea de este fondo COVID es muy
parecida a la idea que tienen ustedes de como utilizar la ITS, es
crear un fondo, como el que hacen ustedes con la ITS, finalista
y que se reparta a través de las decisiones de una comisión. Es
así de sencillo, hemos desvelado el misterio. O sea, ésa es la
idea...

(Se senten veus de fons que diuen:“¡oooh!”)

... ésa es la idea de como gestionar, ¿eh?, porque ustedes se
inventaron esta fórmula...

(Remor de veus)

... y nosotros como buenos y trabajadores japoneses...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, silenci, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Nosotros, como buenos y laboriosos japoneses, se la hemos
copiado. Pues, nos parece una manera idónea de poder actuar
con este fondo COVID...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que les hemos propuesto.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Y además, además, veo que les causa pues sensación y que
les gusta y que..., pues, vótenlo a favor porque entonces la
conselleria del Sr. Yllanes no tendría unos fondos para ayudar
al comercio que se agotarán en diez minutos, que él sabe,
porque él sabe, porque yo de verdad, Sr. Yllanes, ni a usted ni
a ninguno de los miembros de este gobierno les considero
tontos, alguno puede que un poco malo, pero tonto a ninguno.
Y yo sé que usted es una persona inteligente y yo sé que usted
sabe que con una partida de 1 millón, de 2 millones de euros
para sacar adelante el comercio no va usted a ninguna parte y
que haría falta una partida de 40, de 50, de 100. Eso es lo único
que realmente serviría para armar este plan de reactivación
económica, que es también una gran maqueta, humo,
declaraciones de buenas intenciones.

Realmente si ustedes se creyeran todo lo que nos dicen que
se creen, lo plasmarían blanco sobre negro con unas cifras que
nosotros consideramos inexistentes, irrisorias y además, en
muchos casos, sobredimensionadas. 

Seguiremos esperando, la fe es lo último que se pierde, pero
el problema es que la gente que está en la calle ya no tiene fe,
ya no tiene mucho tiempo para seguir esperando. Gracias, Sr.
Presidente.
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(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara la contestació del
Govern per tancar la qüestió incidental. Té la paraula el Sr.
Conseller Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, hay cariños que matan,
yo casi casi que prefiero que no me quiera usted tanto, que nos
llevemos un poquito peor, ¿eh?, porque..., vull dir, vostè
m’estima molt, però després... tracatrà! Bueno...

(Algunes rialles i remor de veus)

De veritat, Sr. Sagreras, no m’estimi tant, de veritat, cap
problema, cap problema, des de la cordialitat. 

He parlat de les seves esmenes i vostè m’ha demanat en el
primer torn d’intervenció que li demani al meu grup
parlamentari estimar aquestes esmenes. Si no han estimat les
seves esmenes és perquè no les han considerades adients a la
finalitat que té una esmena parlamentària, que és millorar el
pressupost d’una determinada conselleria. Per tant, jo no he de
fer cap tasca, cap labor de convèncer el meu grup. No, no, no
toca, no toca.

De veritat, evidentment no parlaré ni de la Direcció General
de Política Alimentària, perquè no és d’aquesta conselleria,
demà a les 9.00 del matí té vostè aquí a la consellera
d’Agricultura i li pot demanar. Jo defens, evidentment, aquesta
direcció general perquè crec que té una tasca molt important i
crec que es fa una bona feina.

Vostè ha dit que tenim un “xiringuito” a la nostra
conselleria, que és l’Institut Balear de l’Energia. Veurà,
l’Institut Balear de l’Energia no és caprici d’aquest conseller,
d’aquesta conselleria ni d’aquest govern, és un mandat
legislatiu de la Llei de canvi climàtic i transició energètica de
les Illes Balears, que precisament és una llei pionera a l’Estat
i que és una llei molt lloada per tots aquells que coneixen el
contingut d’aquesta llei. I la creació de l’Institut Balear de
l’Energia no és ni més ni menys que una passa definitiva pel
tema de la democratització de l’energia.

Jo comprenc que intentar explicar al Partit Popular el tema
de la democratització de l’energia és impossible des del
moment que vostès són el partit de l’impost al sol.

(Alguns aplaudiments)

Vull dir, quan un munt de ciutadans en aquest país varen fer
una aposta molt clara per la transició energètica, per les
energies netes, al Partit Popular se li va ocórrer la magnífica
idea de posar un impost al sol, s’ha de ser ja..., s’ha de ser...,
vull dir... retorcido, per fer un impost al sol. I això va tenir com
a conseqüència, més enllà dels acudits seus habituals, sense

gràcia la majoria, això va tenir com a conseqüència arruïnar
moltíssimes famílies en aquest país.

Per tant, és evident que l’IBE no els agrada perquè té com
a objectiu principal, i ja ha començat la feina aquest any, la
democratització de l’energia. I, per tant, lògicament, per... vull
dir, per buidar-lo de contingut, doncs ja està, el “xiringuito”.
No, no, no, mira, si hi ha qualcú que sap de “xiringuitos” en la
política d’aquest país és el Partit Popular, són vostès diguem el
paradigma de la política tramposa, de la política per ajudar els
amics, de la política per fer precisament “xiringuitos”,...

(Alguns aplaudiments)

..., el que passa és que acaben a la presó, aquest és el problema,
aquest és el problema

Jo també l’estim, eh?, Sr. Sagreras, ja li ho dic.

(Remor de veus)

Sr. Rodríguez, de verdad, ha conseguido usted
conmoverme, en serio, porque no me imaginaba yo tanta
preocupación por nuestra conselleria. Antes he comentado que
una de las cuestiones que se han tenido en cuenta al elaborar
estos presupuestos del año 2021 es todo lo que ha pasado en
este año 2020, no sé si se ha enterado: ha habido una pandemia,
tenemos un número de contagiados enorme, tenemos un
montón de muertos y, lógicamente, se ha pensado que los que
se podían quedar precisamente al margen de toda la
recuperación económica que tendremos que hacer
necesariamente los próximos años pues saliesen beneficiados
en estos presupuestos, y por eso verá usted que las consellerias
que se reparten la mayoría del presupuesto son aquellas
consellerias que tienen como objetivo mantener el estado del
bienestar en esta comunidad autónoma. Y en ese digamos que
convenio político, hemos estado enormemente dispuestos a
que, efectivamente, la Conselleria de Educación, la Conselleria
de Sanidad o la Conselleria de Serveis Socials salgan
beneficiadas en este presupuesto.

Eso significa que tendremos que ser lo suficientemente
hábiles para, con nuestro corto presupuesto, poder salir
adelante.

Y como no quiero que me llame otra vez la atención el
presidente, le voy a decir una cosa simplemente, respecto de su
anterior intervención, dijo usted el primer día aquí que se había
contenido mucho, que se había contenido mucho; verá, el otro
día, su jefe de filas, el Sr. Abascal, fue a Barcelona a hacer un
acto de propaganda política y en ese acto de propaganda
política estaban unos señores con unas banderas que
representan a esa persona a la que usted se ha referido antes,
Hitler y su arquitecto de preferencia, que era el Sr. Albert (...)
efectivamente; estos señores son los que justifican un régimen,
este al que usted ha hecho referencia aquí, en esta tribuna, que
precisamente lo que hizo fue sacralizar el asesinato legal,
ejercer un derecho, poder decidir en plenitud de facultades
cómo quieres acabar tu vida, y de una manera digna...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Súarez):

... no es un asesinato legal -al final me ha llamado la atención
el presidente-, pero le digo: asesinato legal el que algunos de
sus amigos promueven y favorecen y, además, bendicen
precisamente en esas personas a las que usted ha citado aquí, y
convendría que dejásemos de citar a semejantes personajes en
esta tribunal del Parlament.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenas tardes, Sr. Presidente, gracias. Buenas tardes,
señores. He oído durante estos días severas críticas a la
formulación de la forma en que realizamos este debate, es
lógico, por lo maratónico que es él solo, y yo, me permitirá
también, que voy a empezar con una digresión, pero es que, Sr.
Sagreras, lo voy a hacer por alusiones, que nosotros también
nos hemos sentido muy queridos por el Sr. Sagreras.

Entonces, vamos a ver, Sr. Sagreras, sabemos que la lección
que usted nos ha explicado con tanta simplicidad como gracia,
por cierto, la suya habitual, no es una lección fácil, y nosotros,
de todas maneras, una de las misiones que tenemos aquí, una de
las razones por las que estamos aquí es porque pretendemos
explicarla, el centro político existe, satisface una determinada
demanda de una parte de la sociedad, y es posible, además. En
estos tiempos, en estos momentos y en este país, que muchos
han tildado de cainita, en fin, que el mal al que se ha referido
de muchas maneras existe, es posible, satisface una demanda.
¿De acuerdo?

Nosotros, personalmente, creemos en la eficacia y en la
utilidad de un proyecto al servicio de una sociedad libre y
adulta, no pretendemos encaminar a esa sociedad, no queremos
salvarla, no queremos ser ni sus salvadores ni sus opresores,
queremos ser quienes le pongan un marco jurídico, quienes
garanticen sus libertades, quienes garanticen su seguridad,
quienes garanticen la viabilidad de unos proyectos que sea esa
propia sociedad la que demande, la que crea, la que sea capaz;
no queremos un gobierno de unos que llevan, que se hacen
seguir, no, gracias, no somos ese modelo de líderes, este es el
proyecto político del centro, existe y bien. ¿Es viable? Pues lo
vamos a intentar, lo tenemos muy difícil pero estamos
haciéndolo y aspiramos a hacer un modelo de gobierno útil y
capaz, del que puede ser un pequeño, tal vez, solo pequeño
reflejo en el que participamos con ustedes, señores del PP, por

ejemplo en la isla de Ibiza, donde estamos dando o intentamos
dar lo mejor de nosotros mismos.

Y ahora vamos al debate y al tema, Sr. Sagreras, Sr.
Sagreras (...) estaba pensando en decirle, el Sr. Sagreras nos
quiere, usted y yo nos sentimos apreciados, vamos a ver, yo
tengo un problema del nombre de las cosas, que decía el otro
día, se citaba el otro día, nosotros lo bueno en esto del centro
la ecuanimidad de la imparcialidad, como estamos en el centro
les miramos a ustedes con la misma sorpresa en ambas
direcciones, de hecho nosotros deberíamos estar aquí, pero
vamos, esto es una apreciación, pero es lo que pretendemos,
algo así.

Entonces, el otro día hablábamos del nombre de las cosas,
y vamos a ver, sí que hay un problema, estamos hablando mal
de las cosas y además estamos hablando mal según el
diccionario, decía usted el otro día, empezábamos porque el
contexto en el que estamos viviendo es un contexto de
emergencia, no, no es un contexto de emergencia,
lamentablemente no estamos viviendo una emergencia
sanitaria, porque una emergencia... -perdone, que tengo por
aquí apuntado lo que dice la RAE, una emergencia es una
situación de peligro que requiere una intervención inmediata.
Eso, muy probablemente fue esto, el 14 de marzo de este año,
pero ahora no estamos ante esa situación; la situación de
peligro que exigía una intervención inmediata la exigió
entonces, ahora estamos en otras clasificaciones. Y, por cierto,
nos va a servir el lenguaje que utiliza la OMS, el lenguaje que
utiliza la sociedad de (...), la determinación exacta de las
Naciones Unidas o que utiliza Protección Civil, que habla de
emergencia, cuando hay ese peligro, de desastre, que además
tiene su origen etimológico tan bonito, dis astro, sin, carente de
astro, carente de estrella, con la apreciación (...) que nos citaba
usted, Sr. Rodríguez, de los movimientos de la (...), esta
carencia de estrellas es (...)

Y ya digo, otro concepto todavía más allá, catástrofe, por
cierto, son bonitos, se merecen de vez en cuando mirar el
diccionario, un desastre es una desgracia grande, un suceso
infeliz y lamentable, una catástrofe es un suceso infausto que
altera gravemente el orden secular de las cosas. Yo creo que lo
nuestro, y ya que hablamos de comercio o el defecto del
comercio y de la industria es más una catástrofe, es más un
desastre que una emergencia, como peligro que requería una
intervención inmediata, ya lo estaba.

Entonces, debería sonarles más a ustedes y debería ser más
el lenguaje que utilizasen ustedes como miembros del Govern
de lo que está pasando, y es eso. Les citaba la OMS (...) o
Protección Civil, que aplican estos conceptos, han establecido
con ellos una catalogación e incluso una gradación:
emergencia, crisis, desastre, catástrofe, calamidad. Y se basan
en varios parámetros los cuales los más importantes son la
cantidad de afectados, aquí la sociedad entera, y además la
capacidad de respuesta que queda por parte de las autoridades
civiles locales, porque eso nos va a llevar a si se necesita ayuda
exterior o no; es decir, si estalla un volcán, pero deja el parque
de bomberos y las autoridades civiles en marcha, la calamidad
se puede enfrentar mejor que si además se lleva la casa del
Gobierno y el éste; han quedado intactas nuestras autoridades
civiles.
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Bien, entonces, con respecto a los temas que nos ocupan,
perdone que..., vuelvo, digamos, a una realidad más próxima,
primero, la respuesta de nuestras autoridades ya no va a resultar
inmediata, así que dejemos de llamarlo emergencia, porque
esto requería una ayuda inmediata ya, pero no... Y por cierto,
vean que no intento ser catastrofista en absoluto, intento ser
preciso, porque creo que la precisión para dictaminar dónde
estamos y qué debemos hacer nos va a ser profundamente
necesaria.

(Remor de veus)

Para volver a la realidad, sí, lo haré dentro de un minuto,
Sra. Garrido, es usted la que nos recordaba esta mañana que
esto empezó el 14 de marzo y la que ha despertado en mí la
respuesta no ha sido muy inmediata. El problema es que
nosotros ¿qué ofrecemos a una sociedad que ha estado pagando
sus impuestos, a unos comerciantes, a unas industrias? Pues qué
hemos estado, qué han estado ofreciendo en contra? Seguridad
en las calles, asfalto en los suelos, aceras construidas, luz,
movilidad; pero ahora no se lo estamos ofreciendo, pensemos
en ello como una especie de alquiler, por un momento, solo
como mero ejercicio, supongámoslo como una especie de
arrendamiento, estamos dejando que nuestros comerciantes,
nuestras industrias, a los que les estamos procurando un marco
adecuado para trabajar, progresen, florezcan, lleven adelante
sus asuntos; ahora no lo estamos haciendo, les estamos
imponiendo restricciones muy serias, y creo que todos hemos
visto el modelo alemán, han visto cómo aplican las
restricciones los alemanes: van a negociar con cada uno, según
lo que ha estado tributando y lo que ha estado declarando, y va
a tratar de compensarle las pérdidas y mantenerle el negocio,
ya, pero ahí, Sr. Yllanes, es dónde sus 33 millones se quedan
cortos, es precisamente donde ya..., pero es la conselleria la que
debería hacerse frente, porque si no olvidémonos de digitalizar
y de mejorar y de desestacionalizar y de todas estas palabras un
poco largas y yo un poco me pierdo, como se ha perdido alguna
diputada en algún momento antes.

¿Qué digitalización, qué transición, qué diversificación
vamos a hacer sobre unos negocios inexistentes? Pues
probablemente muy poca, y es más, vamos a perder un sistema
de comercio, una fórmula, empiezo a ir mal, pero espero estar
ya más próximo a la realidad, Sra. Garrido.

El primero, sí, por eso, tengo algo de tiempo, lo disfrutaré.

(Remor de veus)

Esta digitalización, este ponerles en los tejados, ¿a qué
negocios, si no van a existir, una forma de transformar la
energía? Yo, quiero decir, lo siento, pero es que estamos lejos,
hay que mantener estos negocios, porque son además el
mantener nuestros comercios mantener una determinada forma
de vida.

Que se ha planteado también en algún momento, unos
comercios que si no ¿qué acabaremos entre Amazon y el chino?
Tendremos que cambiar toda nuestra formulación (...) como
funcionábamos. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros,
tantos millones de hombres? ¿Hablaremos en inglés? ¿Ya
nobles hidalgos, ni bravos caballeros, callaremos ahora para

llorar después? Pregunto, citando nuestro querido (...), que, por
cierto, tiene una cosa que se llama Pegaso, que es
completamente la energía solar.

Gracias, señores.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Méndez. Por parte del Grupo Parlamentario El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no intentaré
superar el nivell del meu... del portaveu de Ciutadans que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, perquè no estic capacitat i, per
tant, renunciï a fer coses per les quals tanmateix no tenc el
nivell ni el coneixement, ni la preparació per fer-les.

Sí li vull dir, Sr. Méndez, que el centrisme existeix, però el
centrisme es practica sempre, sempre, i no depenent de
l’exercici pressupostari que ens toca viure, és una actitud i una
finalitat ideològica contínua, contínua.

(Remor de veus)

Però, bé, jo no vull entrar en el debat amb Ciutadans
perquè, sincerament, cadascú, diguem, a ca seva fa el que
bonament troba i considera que ha de fer i si ha de canviar de
plantejament polític és legítim que ho faci, si ho considera
oportú. Aquí hem vengut a parlar, o almanco jo he vengut a
parlar dels pressuposts de la conselleria, i jo, en el debat de la
compareixença que va fer el conseller quan presenten els
pressuposts, ja li vaig verbalitzar la nostra discrepància
absoluta amb el planejament que té el Govern en relació amb
la seva conselleria. I li vaig explicar i aquí s’han repetit ja
alguns dels arguments que jo li vaig exposar en aquella
compareixença, perquè, és clar, vostè li deia a la
compareixença, i li vull reiterar, vostè lidera una conselleria, en
teoria, fonamental, de gran rellevància política i estratègica per
a les Illes Balears, perquè vostè gestiona el que, en teoria, ha de
ser la diversificació econòmica del model productiu de les Illes
Balears, bàsicament vostè gestiona aquesta conselleria, ja sé
que després tot té relació, però bàsicament vostè és el
responsable d’això; bàsicament, vostè és el responsable del
canvi climàtic, bàsicament vostè és el responsable d’això, poca
cosa, un dels grans reptes de la humanitat, vostè, a les Illes
Balears, en principi, en general, n’és el responsable; i és el
responsable de la innovació i és el responsable d’un sector que
és el segon generador d’ocupació a les Illes Balears, com és el
comerç.

I tot això, miri si he..., amb tot això que és tan important,
què fa el Govern? Jo li vaig dir, li dedica l’anècdota, un 0,6%.
Vostè ara ha pujat i ha dit que no són 36, són 48, és igual, 48
què són, 0,8, 0,9? No arriba ni a un 1% del pressupost de la
comunitat autònoma aquestes qüestions tan essencials. Per tant,
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a quina conclusió arriba El Pi? Que vostè no lidera la
transformació de les Illes Balears en relació amb totes aquestes
qüestions tan importants, sinó que l’únic que fa és tapar quatre
forats, perquè són els recursos econòmics que li assignen per
fer.

I la gran esperança, que l’any passat tot ho havien de pagar
amb l’ecotaxa -perdó, amb l’Impost sobre Estades Turístiques,
pecat mortal, amb l’impost d’estades turístiques- tot ho havien
de pagar amb aquest impost. Enguany, amb l’ecotaxa, amb
l’impost, no pagaran poca cosa, i tot ho confiam a què? Als
fons europeus, l’any passat tot era ecotaxa, enguany tot són
fons europeus, i ja ho veurem, ja veurem què passa! Però
nosaltres, evidentment, ens sentim totalment insatisfets, perquè
la seva conselleria hauria de tenir una dotació i una capacitat
d’influència i d’inversió i de moure l’engranatge econòmic de
les Illes Balears d’una potència molt més capital, que és el
nostre plantejament en relació amb els pressuposts de la seva
conselleria.

I una vegada hem fet aquest plantejament dins les
possibilitats que li han donat, nosaltres hem fet una sèrie
d’esmenes parcials per intentar fer alguna millora en aquests
sectors que per a nosaltres són capitals i que no veiem un reflex
potent en els seus pressuposts, i per això hem presentat unes
esmenes en matèria industrial, ajudes per a adquisició de
maquinària moderna per a les nostres indústries, per tant,
evidentment, avançar en aquesta desitjable i imprescindible
digitalització, també a nivell de les indústries.

Tenim l’esmena de les indústries culturals, que ja vaig
explicar a la secció dedicada a Presidència, ja que és un tema
evidentment que hi està relacionat, perquè si creiem que la
cultura és important, creiem en les indústries, també la seva
direcció general hi ha de contribuir, evidentment acceptarem la
transacció que crec que se’ns oferirà, però no anam a la
quantia, ni similar a la que vàrem fer l’any passat, o a l’exercici
pressupostari anterior, i evidentment a nosaltres això no ens
satisfà.

I finalment en matèria d’indústria tenim una esmena
dedicada a la dinamització i potenciació de la indústria amb
250.000 euros.

En canvi climàtic tenim dues esmenes parcials, una
dedicada a la reconversió de sectors afectats per la prohibició
del diesel, el diesel és un combustible que, evidentment,
tendeix a desaparèixer o tendeix a tenir un consum molt baix i
evidentment hi ha tots uns sectors que tenen una dependència
i que es fonamenten, en part, el seu combustible en aquest
diesel i lògicament s’han de poder readaptar a noves energies.

I després tenim una esmena de 500.000 euros per eliminar
els cotxes antics, perquè els cotxes antics, els cotxes vells són
els més contaminants, això és evident; aleshores el que crec que
hauria de ser una política, una aposta estratègica també de la
seva conselleria, és que hi hagués una renovació de la flota de
cotxes, per intentar aconseguir que hi hagi cotxes molt manco
contaminants, no, el Move II és una part d’aquesta aposta, però
no només... La política de la seva conselleria no només la
podem fonamentar, això és la nostra opinió, vostè és lliure de
fer-ho, però si tota la seva política depèn que venguin fons

exteriors, estatals o europeus, per a nosaltres anam malament.
Evidentment benvinguts siguin, però també vostè ha de tenir
recursos propis en aquesta qüestió.

Però sobretot, com saben, El Pi és un partit que té una
sensibilitat molt especial amb el petit i mitjà comerç. I al petit
i mitjà comerç la inversió i la despesa de la conselleria és
anecdòtica totalment, ho vaig dir en la seva compareixença,
0,06% del pressupost de la comunitat, 0,06% a un dels sectors
més tocats per la crisi, que ja venia d’una tendència negativa,
que evidentment la pandèmia ha aprofundit i que la reacció del
Govern és dedicar-li un 0,06% del seu pressupost.
Evidentment, nosaltres, les esmenes que hem fet són gairebé
triplicar el pressupost que dedica el Govern a aquesta qüestió
del petit i mitjà comerç. I aquí vénen les ajudes al comerç a cel
obert, que ja li vaig dir que no només ha de ser una subvenció,
sinó que ha de ser un factor, això que diu de vegades el Sr.
Castells, un efecte de tirar endavant... -com ho diu?-
multiplicador, exactament, -gràcies Joana Aina-, idò ha de tenir
un efecte multiplicador...

(Remor de veus)

No escolta, és difícil que avui en dia m’escoltin, sobretot en
aquestes hores, per tant, té molt de mèrit, jo li agraesc. Per tant,
ha de tenir un efecte multiplicador i aquest hauria de ser
l’objectiu i nosaltres pensam que de vegades s’està pervertint
un poc la idea, però evidentment volem incentivar i volem
incrementar la inversió en els centres comercials a cel obert.
Volem més dinamització i més innovació en matèria comercial
i per això presentam una esmena de 500.000 euros.

Bons comercials, 2 milions d’euros per a bons comercials
i li hem insistit per activa i per passiva en proposicions no de
llei, en mocions, en compareixences, en peticions perquè els
bons comercials és una manera d’incentivar el consum. Vostès
al final han acceptat una esmena, però en el seu pressupost no
venien ni bons comercials, ho dic per l’actitud general del seus
pressupost, el seu plantejament..., -no, vostè pot capejar, el seu
plantejament de pressuposts en matèria comercial no du bons
comercials. Al final, per la pressió han acceptat una esmena,
benvinguda sigui, però nosaltres trobam que haurien de dedicar
2 milions d’euros en aquesta qüestió.

Igual que trobam que haurien de dedicar 1 milió d’euros a
ajudar que el pàrquing fos gratuït o a un preu molt baix per al
client del petit i mitjà comerç, perquè si no es veuen amb el
greuge comparatiu que a les grans superfícies, els clients poden
aparcar gratuïtament i resulta que aquí en el centre, per
exemple en el centre de Palma i en el centre de moltes ciutats,
evidentment els preus són absolutament desorbitats, i tenen un
efecte evidentment de refús cap el client que no va...

(Remor de veus)

Els ajuntaments tenen una part de la responsabilitat, però
vostès, vostès també tenen una part de la responsabilitat, perquè
vostès són competents en matèria de comerç i no es poden
rentar les mans i posar-se de perfil. Si la seva política comercial
consisteix en posar-se de perfil, mirar cap una altra banda i dir
que tot és culpa dels ajuntaments, crec que fracassarem, crec
que hem de canviar d’actitud i crec que el que hem de fer és
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estar a peu de carrer i estar just devora del petit i mitjà comerç
i no dir-li: això és competència d’un altre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Abrimos el turno en contra y por
parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra
el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. El año pasado ya tuvimos ocasión de
debatir la importancia estratégica que supone la Conselleria de
Transición Energética y Sectores Productivos a la hora de
diversificar nuestro modelo productivo, este año con una
pandemia que ha hecho estragos a nivel económico y sanitario,
esta conselleria es aún más relevante, como ya se ha
comentado. Por tanto, ahora en lo inmediato y en el medio
plazo, que es el futuro de nuestras islas y su modelo productivo.
Un modelo que es necesario reforzar diversificándolo y
ampliándolo, de forma que no seamos tan dependientes del
turismo, sin prescindir de él, pero sin que sea nuestra única
gallina de los huevos de oro. 

Y en un contexto tan complejo, con un reto tan grande,
como supone atender al golpe inmediato, a la vez que trazas
lineas de futuro, el Gobierno nos presenta unos presupuestos
para esta conselleria, que desde Unidas Podemos, creemos que
sí que plasman y cubren las necesidades actuales, sabiendo que
nunca será suficiente por mucho que se invierta. Pero es que la
subida de esta conselleria respecto al año pasado, es de un
9,2%, como ya ha comentado el conseller. Pero, en concreto,
en transición energética y cambio climático se sube un 25%, y
en comercio más de un 26% respecto al año anterior y en
innovación más de un 60% respecto al año anterior. Es verdad
que en industria sí que se mantiene el que había respecto al año
anterior, se mantiene, no se baja.

Así que para nosotros sí son unos presupuestos que vienen
a intentar solventar esta situación, a pesar de lo complejo que
va a ser. Y aún así, a pesar de que sí que creemos que estas
cuentas tienen una propuesta correcta, desde Unidas Podemos
nos hemos esforzado en mejorarlas aún más, con un único
objetivo en mente además, que sea la gente y la pequeña y
mediana empresa quienes se vean beneficiados. Y en este
sentido hemos trabajado desde Unidas Podemos, llegando a
acuerdos con todos los grupos parlamentarios, excepto VOX,
que, como ellos mismos se excluyen de presentar propuestas
que crean mejorar los presupuestos y, como ha dicho en más de
una ocasión, de hecho en comisión lo verbalizó, el Sr.
Rodríguez, no está aquí para llegar a acuerdos con la mayoría
parlamentaria de esta cámara, así que se hace algo difícil que
podamos hablar y entendernos con una formación política que
su mayor anhelo, por desgracia, es volver a esa España de la
postguerra, de la dictadura, de la opresión, a esa España en
blanco y negro de pobreza y resentimiento. Y supongo que eso
mismo es lo que han intentado plasmar con su forma de
participar en esos presupuestos, que es no presentar ningún tipo
de enmienda de mejora, que ya comentaré un poquito más
adelante en mi intervención.

Frente a este partido absolutista, que si no impone su
voluntad no se quiere entender con nadie, desde Unidas
Podemos lo que hemos hecho es, y lo hemos tenido muy claro,
aquellos aspectos que pudiesen mejorarse de estos
presupuestos, hemos intentado mejorarlos en un contexto muy
complejo, en unos presupuestos, en una pandemia y lo que ello
supone. Y lo primero que hicimos fue presentar una enmienda
de 200.000 euros extra para ayudas a comercios en zonas
perimetralmente confinadas, por las restricciones que causa...,
que evidentemente en tema sanitario lo tiene que inventar por
la COVID, enmienda ya aprobada en ponencia.

Igual que también negociamos una partida de 1 millón de
euros para bonos comerciales, la negociamos con Ciudadanos,
que es una subida, que a la ya subida del 25% que tiene la
Dirección General de Comercio, se le añade ese millón de
euros extra sólo para bonos comerciales, que bueno, seguiré
comentando, pero muchos grupos habían hecho propuestas al
respecto.

En ese sentido y en la misma linea de intentar negociar, se
ha negociado con El Pi y con el PP, y es una transacción que
vamos a realizar a la enmienda 16488, una partida de 800.000
euros para rebajar el precio de aparcamientos o conseguir su
gratuidad directamente en los momentos en que sea más
necesario para incentivar e impulsar el beneficio del comercio
local.

También aceptaremos una enmienda de..., sí, 200.000, he
dicho 200.000, no sé si...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ah, vale, vale, será la mascarita, 200.000, sí, sí...

(Remor de veus)

...vale, vale, 200.000...

(Remor de veus)

... 200.000, le he dado ya al letrado y al resto de grupos el
papel.

También aceptaremos la enmienda de El Pi 16534, esta la
aceptaremos directamente, para destinar 1 millón de euros a
modernización de maquinaria industrial, lo ha comentado el Sr.
Melià. 

También aceptaré..., bueno, también hemos transaccionado
una enmienda, la 16536, para aumentar el presupuesto del
Instituto de Industrias Culturales de les Illes Balears, lo cual ya
se ha comentado que es muy necesario en este contexto. Si
aceptan la transacción ya se ha dado a la mesa y a los grupos,
encantados.

Y sí, estos presupuestos nos parecían aceptables en este
contexto y aun así nos hemos esforzado en que fuesen mejores
porque, a diferencia de otros grupos, nosotros sí que estamos
aquí para mejorar la vida a la gente, sin necesidad de esperar a
tener una mayoría absoluta que pueda imponer nuestra voluntad
ni nada, no, no, directamente nos arremangamos y negociamos
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y por eso hemos llegado a acuerdos con todos los grupos menos
con VOX.

Nosotros creemos que es lo necesario, ese pragmatismo;
con el paso del tiempo en Podemos lo hemos aceptado, por eso
mismo estamos gobernando tanto en mayoría... digo, tanto en
Baleares como en España en un gobierno de coalición donde la
mayoría no la tenemos nosotros, pero que siempre vamos a
luchar y haremos lo posible para que nuestras políticas sobre
todo las que creamos que son justas se lleven a cabo con la
coherencia de la fuerza institucional que tenemos, y creemos
que eso es la política y como hemos venido a eso nosotros lo
practicamos, otros grupos puede que no.

En líneas generales, voy a intentar detallar el resto de
enmiendas de los grupos de la oposición, muy por encima
comentar lo de siempre, este clásico de VOX y PP donde
presentan una enmienda a la totalidad directamente... cuando ya
han presentado la enmienda de totalidad a los presupuestos, no
fue aceptada y en lugar de directamente presentar las
enmiendas que creen que mejoran los presupuestos vuelven a
presentarlo de forma repetitiva y reiterada sin tener en cuenta
este contexto. Bueno, no le veo sentido a que lo hagan, lo han
hecho, aunque es verdad que justamente en comisión el Sr.
Rodríguez, supongo que fruto del cansancio, llegó a comentar
tranquilamente que bueno, que se pueden presentar porque ya
presuponen que no se van a aceptar y entonces no hará ningún
cristo a la comunidad autónoma y que, bueno, como los
partidos de gobierno vamos a ser responsables aquí se presenta
lo que sea.

Voy a las enmiendas en sí. Partido Popular, Sr. Sagreras, ya
se lo dije en comisión, pero se lo vuelvo a decir, sus enmiendas
es que se dividen algunas entre las que contemplan los
presupuestos que ya están contemplados y ustedes creen que se
quedan cortos, pero las consellerias creen que lo pueden
ejecutar, otras que piden bajas muy complejas, que ya lo
hablamos, que no tienen ni pies ni cabeza, y algunas que
directamente no son competencia de esta conselleria. 

Entonces, como comprenderá son muy difíciles de aceptar,
aun así he visto una que es un bono de 300.000 euros... bueno,
una enmienda a los bonos comerciales por 300.000 euros.
Hemos aumentado una con 1 millón, entiendo que por
coherencia, si ustedes pedían 300.000 y hemos puesto una de
1 millón, pues debería no ser fruto de este debate y retirarla o
directamente estar contentos con... si pedían 300.000 y se
aumenta 1 millón, pues ya está.

Otra sobre la..., que en esta sí que hemos llegado a un
acuerdo, que es la de la gratuidad de aparcamientos, en este
sentido hemos llegado a un acuerdo -lo he comentado ya- con
El Pi y con vosotros, ningún problema en ese sentido.

Y por otro lado tenemos lo de siempre, ese fetiche de
oponerse al Instituto Balear de la Energía, pero yo me pregunto
si sabe el rol que tiene porque, entre otros, aparte de la
implantación de placa fotovoltaica para democratizar la
energía, como ha comentado el conseller, es la
comercialización de la energía, pero con un fin muy claro de
esa comercialización: luchar contra la pobreza energética.
Entonces, no entiendo qué es lo que no le gusta al Partido

Popular de ese instituto, ¿que pueda ser una herramienta útil en
la lucha contra la pobreza energética? ¿Que pueda conseguir
que realmente se rebaje la factura de la luz de la gente? ¿O
realmente le da miedo que las grandes compañías eléctricas se
enfaden?, que ni siquiera son españolas porque las grandes
compañías eléctricas no son ni siquiera de España.

Creo que debería de preocuparles menos lo que puedan
opinar las grandes multinacionales o no y mucho más lo que
realmente le cuesta a la gente pagar la factura de la luz, porque
este Instituto Balear de la Energía es una herramienta que, una
vez que funcione y se ponga en marcha, puede ser la mejor
herramienta contra la lucha de la pobreza energética y para
rebajar la factura de la luz de la gente de Baleares y esto
ustedes deberían de dejar de tener este fetiche y comprender su
utilidad que viene reflejada en una ley.

A las enmiendas de Ciudadanos, directamente...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... bueno, directamente las enmiendas de Ciudadanos..., hemos
llegado a un acuerdo por más de 1 millón de euros en todas la
que tenían que ver con comerciales, las retiraron a cambio de
esta enmienda que las aglutinaba a todas. Lo hemos debatido
mucho en comisión, ustedes sí que pretender tener una
administración más pequeña, débil, que no pueda hacer frente...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... bueno, cuando la... digamos que la desgaja, se queda débil,
pero es que en esta pandemia hemos visto una cosa muy clara
y es ese pensamiento neoliberal de que el Gobierno no tiene
que ser capaz de hacer frente... porque sería el mercado privado
el que es capaz de atender a todo, en la pandemia ha fracasado
por completo. 

Hemos visto como empresas y gente se han girado a los
gobiernos y han dicho: necesitamos ayuda; y es que sin unas
administraciones fuertes, con unos presupuestos fuertes como
toca, no se puede hacer, no se puede realizar. Nosotros sí que
creemos que las administraciones, los gobiernos tienen que ser
esa punta de lanza que se encamina hacia una sociedad justa y
más sensata. Ahora bien, son algo ideológico con lo que vamos
a chocar, como hemos dicho, en más de una ocasión. 

Respecto a las enmiendas de El Pi, es verdad que tienen
casi 2 millones de euros planteados en bonos comerciales.
Nosotros hemos presentado 1 millón de euros, ya de hecho me
disculpé en la propia comisión a la compañera, la diputada
Sureda que no llegué a hablar con vosotros antes de esa
negociación con Ciudadanos porque iba encaminado a lo
mismo.

Hemos llegado a acuerdos en este sentido, las discrepancias
que hemos llegado a tener, tanto en comisión como en los
plenos, luego siempre hemos llegado a acuerdos para el
bienestar de las empresas, la pequeña y mediana empresa de
Baleares. Eso creo que es lo que prima.

Hemos conseguido que en los aparcamientos...
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LA SRA.  PRESIDENTA:

Sr. López, tiene que ir terminando, por favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... -sí, presidenta, perdón-, hemos conseguido impulsar esa
partida de aparcamientos, hemos conseguido los bonos
comerciales y en ese sentido creo que los presupuestos han
mejorado, ¿que podrían ser el doble? Ojalá, eso lo queremos
todos.

Y bueno, directamente y para acabar, sí que me quería
centrar en VOX, pero se me acaba el tiempo, ya en mi réplica
en todo caso lo comentaré. Y la única reflexión, estamos aquí
hablando de unos presupuestos que van a intentar ayudar a la
vida de la gente, unos presupuestos que si no gustan lo normal
es enmendarlos, trabajar y llegar a un consenso con la parte
mayoritaria del Parlamento porque al final es lo que votó la
gente. 

Los grupos que han tenido esa visión han conseguido
negociar enmiendas y han conseguido encaminar un poquito y
que esos presupuestos también reflejen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, por favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... lo que ellos querían. Ya acabo, presidenta. Y los que no han
querido participar, pues evidentemente se han quedado en un
rincón como acostumbran y que su política realmente solo es de
maquillaje y de intentar mediáticamente aparecer por todos los
lados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyores i senyors diputats. A
aquestes hores, després de dos dies maratonians ja tots tenim
ganes d’acabar. No és la primera vegada que al llarg d’aquest
debat es parla d’Alemanya, com a un exemple a seguir perquè
compensa les seves empreses, etc., però, Sr. Méndez, sap quina
és la gran diferència entre Alemanya i les Illes Balears? Que
Alemanya té sobirania, plena sobirania; les Illes Balears som
una autonomia i de vegades sembla de tercera. Com deia
aquella frase: l’autonomia que ens cal és la de Portugal. Per
tant..., eh?, l’autonomia que ens cal és la d’un estat si volem
afrontar aquestes crisis amb plenitud.

La secció que tractam segurament és la que té la clau
juntament amb Agricultura i Pesca per allò que fa anys que

parlam i que amb aquesta crisi ha cobrat més sentit que mai: la
diversificació econòmica.

Ara bé, això ho haurem de combinar amb el rescat, el rescat
del comerç, de la indústria i de tot quanta empresa... hi ha que
ho passa malament.

Per això precisament un bon exemple de la feina d’aquest
govern per a aquest rescat és la partida per a negocis de zones
perimetralment confinades, introduïda en aquest pressupost un
cop vista l’experiència, per exemple, de Manacor.

Al marge d’aquest rescat és necessari assessorar i ajudar els
comerços per adaptar-se als nous temps. Aquest maleït virus
ens ha obert els ulls i ens ha fet veure que l’activitat econòmica,
comercial i empresarial ha arribat a un nou temps, i hem de
veure com l’afrontam. Aquest govern té les eines, ja sigui a
través de les direccions generals, ja sigui a través de l’IDI, per
ajudar les empreses a afrontar aquests nous temps. Es pot fer
molta feina en aquest sentit, si les actuacions són encertades i
conjuntes amb el sector l’efecte multiplicador, Sr. Melià, pot
ser importantíssim. Creiem que és molt important no només els
doblers que hi puguem dedicar, sinó l’ajuda, les idees, els
plantejaments, la col·laboració entre empreses i administració;
això és realment ajudar i per això de vegades fan falta pocs
doblers.

De fet, d’aquestes actuacions i col·laboracions amb
empreses ja en tenim experiències. La darrera, o la que record
més recentment és la col·laboració, per exemple, de l’IDI amb
l’Associació Made in Mallorca, per exemple, que ha donat molt
bons fruits els darrers anys, i s’han fet experiències molt
interessants. Per tant aquestes experiències que ja fa anys que
l’IDI du fent amb grups d’empreses les hem d’aprofitar i les
hem d’aportar a altres grups d’empreses. Creiem que serà una
manera important de crear, generar aquest efecte multiplicador.

Voldria aprofitar aquest debat, també, per posar en valor la
feina, la bona feina d’innovació de la major part del sector
industrial del país. El sector està invertint esforços i capital en
disseny, disseny industrial, en internacionalització, i gràcies a
aquest esforç trobam experiències empresarials d’èxit. Per això,
perquè tenim empresaris emprenedors, empresaris que estan
innovant, els hem d’implicar, per exemple, en la redacció de les
ajudes per a indústries; és imprescindible, només ells saben
quines són les necessitats. Els hem d’implicar també en la
política industrial del país; amb ells hem de decidir cap on ha
d’anar el sector, només així podrem fer créixer el sector de la
indústria, que bona falta fa si volem -que ho volem- diversificar
l’economia i generar llocs de feina de qualitat.

Per exemple, vostè ha parlat del polígon de Porreres, per
posar un exemple, és important que sigui una realitat com més
aviat millor, tant per a Porreres com per a tots els pobles
veïnats. Fa massa anys que en parlam, del polígon de Porreres,
el Pla de Mallorca necessita espais ordenats per a les seves
indústries, i Porreres és un pol d’empreses, per molt que em
dolgui com a montuïrer lloar els porrerencs, però és el que hi
ha, i Porreres sempre ha estat un pol empresarial; necessita un
polígon ordenat.

(Remor de veus)
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Un altre sector important, que a més té molt de camí per
córrer, és el sector energètic. Aquí també hi ha molts de llocs
de treball de qualitat, i amb la feina començada la passada
legislatura, que segueix aquesta, aquest govern ha apostat
clarament per aquest sector, i aquests pressuposts així ho
demostren.

Aquests pressuposts desenvolupen les polítiques de la Llei
contra el canvi climàtic dins l’exercici 2021. Volem recordar
que és una llei innovadora, una norma pionera que es va
impulsar la passada legislatura per part tant del Sr. Groizard
com de l’amic el Sr. Ferran Rosa. L’any que ve també veurà la
llum el decret de petjada de carboni. Seguim endavant amb la
important feina de millorar la qualitat mediambiental, en
definitiva, la qualitat de vida de les persones que vivim al país. 

Ja enguany, i l’any que ve seguirà, l’aposta clara per
projectes socialitzats i la democratització, com ha dit vostè, de
l’energia per part de l’Institut Balear de l’Energia, feina que és
complementada amb un augment del suport a l’autoconsum de
particulars i empreses, una aposta clara per reduir la factura de
les nostres famílies i empreses; unes actuacions que són
beneficioses per a tota la societat i particularment per a cada
una de les famílies que s’hi acullen, i això i més fa l’Agència
Balear de l’Energia, Sr. Sagreras. 

Hem vengut a aquest govern per fer feina per al bé comú,
perquè tal com nosaltres entenem la política hi som per a això,
per fer feina pel bé comú. No sé com l’entenen vostès, perquè
cada vegada que parlen d’aquestes coses es pensen que tothom
a vengut a la política per tenir el cul calent, i nosaltres hi hem
vengut per fer feina per al bé comú, per a tota la societat.

Feina gratuïta i voluntària, Sra. Riera, molts dels que seiem
en aquesta part del Parlament, n’hem feta molta al llarg de la
nostra vida. Ara, la feina ha de ser...

(Remor de veus)

... la feina contractada ha de ser remunerada. Altra cosa és el
voluntariat, que nosaltres l’hem practicat molt sovint; no sé la
seva bancada.

(Se sent de fons la Sra. Riera i Martos de manera
inintel·ligible)

En definitiva, per poder fer front al gran repte que ens
planteja aquest maleït virus necessitam uns pressuposts
realistes, equilibrats i ajustats a la necessitat de la ciutadania. A
la nostra manera de veure-ho aquests ho són, ho són perquè
aquests pressuposts surten del Pla de reactivació econòmica,
del diàleg social i del debat en aquest parlament. Just això val
la pena, en aquests moments ser capaços d’agafar les idees,
sigui de la societat civil sigui dels grups parlamentaris d’aquest
parlament; just per això aquests pressuposts valen la pena.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, bona tarda. No farem ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, bona tarda.
Des del Grup Socialista donam suport al pressupost presentat
per la conselleria perquè estam d’acord amb els objectius i les
prioritats principals que planteja.

Celebram l’augment del 9,22% del pressupost general de la
conselleria, on el 55% és inversió, i això és important remarcar-
ho perquè és una conselleria, com ja s’ha dit, amb un paper
fonamental en la sortida de la crisi en clau verda, sostenible i
innovadora; en la recuperació econòmica i per assentar les
bases per enfortir aquesta economia a través de fer-la menys
dependent d’un sol sector com és el turisme.

Són, com sabem, uns pressuposts enormement condicionats
per dues qüestions; en primer lloc, per la suspensió de les
regles fiscals que fins a l’activació de la clàusula de
salvaguarda limitaven els nivells de despesa, deute i dèficit de
les administracions; i, en segon lloc, per l’arribada dels fons
europeus extraordinaris, uns fons europeus que precisament
afecten, condicionen i fomenten els mateixos objectius que té
aquesta conselleria: transició energètica, digitalització i
innovació. El 70% dels fons europeus estan destinats a
projectes de digitalització, transició energètica, i això per a
nosaltres és un missatge clar, Europa dóna un missatge clar.
Nosaltres estam d’acord amb aquest missatge i pensam que la
conselleria ha de continuar endavant en aquest camí.

I cert que hi ha una gran incertesa amb la conjuntura
econòmica que tenim per davant, però no hi ha cap incertesa en
què arribaran uns fons europeus extraordinaris, sobretot després
que s’hagi sabut superar el bloqueig de la ultradreta de Polònia
i d’Hongria.

Per tant, esmenar la totalitat d’aquesta secció del pressupost
és esmenar la totalitat de la Unió Europea. I això és del que ens
hem d’adonar, no crec que hi hagi un sol grup parlamentari
d’aquesta cambra que rebutgi l’arribada dels fons europeus. Per
tant,...

(Remor de veus)

... -bé, tal vegada vostè està cansada, jo no estic cansada, però
si vol, li contestaré al seu company. Molt bé.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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Esmenar la totalitat d’aquesta secció implicaria deixar de
rebre els fons europeus, i jo crec que això és important que ho
entengui, Sr. Sagreras, perquè crec que hem de ser rigorosos,
aquí. I si no ho entén, el doctor Costa segurament li explicarà.
Perquè, és clar, aquí el més fàcil és presentar una esmena a la
totalitat, dir que els pressuposts són explosius, no signar el
Pacte de reactivació, tot i que vostès ja saben que va ser una
errada per la seva part, i encara de VOX..., i encara de VOX,
doncs ho podem esperar, perquè, bé, té el seu discurs destructiu
i antisistema, però d’un partit que vol aparentar un cert
europeisme, idò la veritat que no ho entenem. Jo entenc que
vulguin sembrar incertesa amb l’arribada dels fons europeus;
tal vegada el que els molesta, al PP, és no haver sabut
aconseguir d’Europa el que ha aconseguit un govern socialista.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Això és el que els molesta. Això és el que els molesta. Que
aquest pressupost serà un pressupost suficient per al canvi de
model productiu de les Balears? Home, depèn, si volem atribuir
a aquesta conselleria construir un model econòmic nou, de dalt
a baix, idò jo pens que no ho serà. Però és que a això no ho fa
cap administració, ni estatal, ni local, ni molt menys,
autonòmica, perquè les administracions, el que tenen, és una
cosa molt valuosa que es diu innovació i, per tant, des del Grup
Socialista no podem més que celebrar l’augment del 61% del
departament d’Innovació. I això és l’efecte multiplicador que
han dit altres companys, que m’han precedit. Perquè el que hem
de tenir en compte és que invertir en innovació és també
invertir en turisme, és invertir en comerç, és invertir en
indústria. Perquè el que hem de fer és que la innovació sigui
una constant transversal en el nostre teixit productiu. I per això
no donam suport a una esmena, la 16458 d’El Pi, que per donar
una reconversió turística treguin 3 milions d’euros a Innovació,
a una direcció general que en té 4 i vostès n’hi vulguin treure
3.

Perquè, sense anar més lluny, dins d’aquesta conselleria,
que també hi tenim la indústria, el futur de la indústria passa
innegablement per la innovació. Ja que sense innovació la
indústria seguirà el seu camí de pèrdua de productivitat, de
pèrdua de competitivitat, i és clar, llavors... Per què es pensen
que la indústria d’aquestes illes segueix dos camins,
actualment: o tanca o es deslocalitza. Per tant, necessitam que
la indústria de la innovació ens faci una indústria innovadora. 

I, en aquesta línia, sí que s’ha acceptat l’esmena 16534 d’El
Pi, per adquirir maquinària moderna per condicionar el futur de
la indústria a la innovació. 

I per acabar amb la innovació i la indústria, volia fer una
referència al grup de Ciutadans, que he de dir que estan jugant
-pens- un paper molt assenyat, honest, en aquest projecte de
pressuposts, el Sr. Méndez sempre treballa amb una proposició
constructiva i ho han demostrat en comissió, s’ha acceptat en
comissió una esmena important, com els bons comercials. Però
jo els he de dir: han assignat una altra baixa, el grup 6
d’inversió real amb innovació, d’1 milió d’euros. Amb tota la
reivindicació que ve del seu vicepresident del Consell d’Eivissa
en Innovació, amb tota la feina que s’ha fet, especialment del
Parc BIT, a la qual jo mateix hi he sumat esforços, que ara
presentin aquesta esmena, la veritat que jo no ho he acabat

d’entendre. La regulació normativa? Ho entenc, per a vostès
sempre sembla excessiva, la regulació, però amb la innovació
no ho entenc; a mi em sembla que el que interessa al PP i a
Ciudadanos del consell, tal vegada no sigui la innovació, sinó
que tal vegada sigui un relat en el qual cerquen culpar de tots
els seus mals al Govern balear. Jo crec que és aquesta la seva
preocupació. 

Respecta de comerç, compartim amb tots els grups la
dificultat de la situació i, a pesar de la remor que fan altres
partits i de moltes esmenes que s’han acceptat, per nosaltres el
titular és l’augment del 27 % en comerç i per tant, el
consideram un augment molt elevat. 

Celebram també haver arribat a un acord per transaccionar
amb El Pi, una aportació per als ajuntaments per reduir el cost
dels aparcaments sobre els clients del comerç, perquè al comerç
local se l’ha d’ajudar. Evidentment que sí. I ajudar-lo vol dir
reduir les seves debilitats, i una debilitat, ara mateix, estic
d’acord que pot ser la falta d’aparcament. 

I estam d’acord amb el què, però també hem d’estar d’acord
amb el com, perquè hi ha una sèrie de grups en aquesta cambra
-en els quals s’hi inclou el grup Socialista- que defensam
l’autonomia municipal, per tant, convenis, col·laboració,
dinamització, tota la que vulguin, però no hem d’atropellar cap
atribució municipal. 

I els he de dir que, francament, m’agrada sentir al Partit
Popular parlar de comerç local. M’agrada: de comerç local,
dels autònoms que esmorzen cada dia amb el Sr. Sagreras...,
perquè és clar, el que es feia aquí, en aquesta tribuna, en
aquesta cambra, quan vostès governaven era aprovar
declaracions d’interès general a grans superfícies, que ara fan
molt de mal al comerç local, i ara ploram tots. 

(Remor de veus)

I tampoc no s’entén que el Partit Popular ens vulgui dir ara
que mira molt per als autònoms, i presenti una esmena a la
totalitat de l’IDI. Vostès són conscients de la feinada que fa
l’IDI per als autònoms? Especialment per als autònoms més
vulnerables, que són aquells que comencen un projecte
d’emprenedoria. Idò molt bé, els presenten vostès una esmena
a la totalitat per deixar-losa encara més vulnerables del que ja
són. 

Per últim, per mencionar la part d’energia i canvi climàtic,
consideram que han estat un èxit, les ajudes d’autoconsum, de
l’exercici passat i per tant celebram que s’hagi apujat dels 3,5
milions fins als 5 milions d’euros, perquè hem de saber trobar
les maneres d’introduir les energies renovables a cada lloc, i,
per exemple a Eivissa som conscients que hi ha un problema
d’implementació d’energies renovables i l’autoconsum
energètic s’ha demostrat molt amb molt èxit. Perquè, el 10%,
només el 10% de les cobertes, es troben solaritzades i, per tant,
ens hem donat compte del gran potencial de creixement, el gran
potencial d’aportar ocupació -com deia el company de MÉS
per Mallorca-, una ocupació de qualitat, una ocupació estable,
una ocupació que pot ser un pou de retenció de talent, per oferir
als nostres joves una possibilitat de desenvolupar la seva
carrera professional a les Illes Balears i, per això, consideram
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correcte i adequat l’augment del pressupost també en aquesta
àrea de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, d’un
25%. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Marí. En torn de rèplica, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

President, si m’ho permet, intervendré des de l’escó. Sí,
gràcies. Gràcies, president. Diputades i diputats, promet
intentar ser breu, jo imagín que avui els diputats que som aquí
dins, com que estam acompanyats dels membres del Govern,
devem tenir cera del corpus i és vera que tal vegada podem
arribar més tard que l’horari establert per a aquest Govern, però
jo ja ha gaudit de dues intervencions allà on he pogut explicar
les meves esmenes i, per tant, intentaré en aquest darrer torn de
paraula només explicar o respondre a les petites
interpel·lacions que ens han fet els companys. 

Sr. López, de Podemos, mantendrem fins al final -i jo ja li
he explicat en primera intervenció- també l’esmena dels bons
comercials: si ara els han apujat a 1 milió d’euros, els apugin
fins a 1.300.000 euros.  En tornar, hauria de tenir vostè
l’actitud que ha tengut amb la darrera esmena, quant a
aparcaments, quant a aparcaments, la mateixa actitud amb la
resta d’esmenes i, per tant, ara no ens hauríem de veure en
aquesta -vostè que normalment és un diputat dialogant,
constructiu i seriós.

Per altra banda, l’esmena a la totalitat. Vostè diu que no els
l’hem explicada, el poc pes de la seva conselleria, i li dic de
manera molt breu, i per tant el poc pes de la seva conselleria de
sectors productius en relació amb el total de la conselleria, els
organismes que no serveixen per a res o que podrien ser
substituïts per altres direccions generals que ja existeixen, la
Direcció General d’Energia, i els ingressos ficticis que, si
acaben per no arribar, crearan un forat molt gros a les arques de
la comunitat.

I, Sr. Joan Mas de MÉS, vostè ha anomenat una diferència
i jo no és que en vulgui fer broma, ha anomenat una diferència
entre Alemanya i les Illes Balears, i jo no l’hi negaré a aquesta
diferència, però n’hi ha dues més, n’hi ha dues més: la primera,
la diferència entre una presidenta i l’altra, una té una imatge de
seriositat i de rigidesa, i l’altra té una imatge de relaxació total,
l’altra té una imatge de relaxació total.

(Alguns aplaudiments)

I l’altra com afronten les seves polítiques envers els sectors
productius. A Balears i a Espanya hem tancat els negocis i hem
pujat la quota dels autònoms, i a Alemanya s’han tancat els

negocis, però se’ls ingressarà el 70% de la facturació que tenien
l’any passat abans d’haver-hi el coronavirus. 

Sr. Jordi Marí, diputat del PSOE, no em pensava mai, jo
que em pensava que en política ja havia arribat el més amunt
que es pot arribar que és ser batlle del seu poble, que jo seria
capaç d’esmenar, d’arribar a esmenar els pressupostos de la
Unió Europea. Gràcies per la lloança.

Moltes gràcies a tots.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras.

(Petit aldarull)

Senyors diputats, senyors diputats, un poc de tranquil·litat.
Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en base a su anterior
actividad profesional y personal supongo que es usted un
amante de la verdad. Ha hablado de la manifestación en la
plaza de San Jaime, donde asistió Santiago Abascal y donde, es
cierto, aparecieron unas banderas de connotaciones
nacionalsocialistas. Ya hemos interpuesto una denuncia porque
los Mossos tenían órdenes de no dejar pasar a esta gente, los
dejaron pasar y consiguieron la foto que algunos querían que se
hiciera, evidentemente. Ésa es la verdad, y usted, pues ya digo,
yo creo que usted ama la justicia y la verdad, pues deberá
reconocerlo, no tenían nada que ver con nosotros y lo que
vinieron es a un intento de manchar nuestro buen nombre y
reventar el acto. Estamos acostumbrados, algunos lo hacen con
banderas, otros lo hacen con pedradas, pero estamos
acostumbrados.

Con respecto al Sr. López, un segundito, que ya los que
estamos representando a la España casposa de la postguerra y
del NODO y no sé cuantas cosas más, estamos un poco
cansados. Verá, usted nos ha dicho que ustedes gobiernan
porque son capaces de llegar a acuerdos, a pactos y a
consensos. A ver, Sr. López, ustedes gobiernan porque han sido
capaces de renunciar a sus principios, porque si no hubieran
renunciado a sus principios, a esos principios que tenían hace
unos pocos años, ustedes no gobernarían, no estarían en este
gobierno. Y ustedes lo saben. 

Han decidido que ésta va a ser su nueva estrategia política,
pero han renunciado ustedes a sus principios. Usted que me
habla de la España del NODO, de la España antigua, del blanco
y negro, mire, a ustedes lo que les gustaría, o eso es lo que les
gustaba antes, era tener una banca nacionalizada, una red de
alta tensión pública que fuera la que marcaba los precios de la
electricidad, un instituto nacional de industria, una compañía de
bandera IBERIA que era propiedad del Estado, la Telefónica
una empresa estratégica que era propiedad del Estado. Todo
eso, todo eso era lo que sucedía en el régimen anterior. Hoy, ya
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les he dicho, que me parecían un poquito falangistas y ahora
empiezan a parecerme un poquito franquistas, porque eso es lo
que ustedes quieren.

Pero ya...

(Algun aplaudiment)

... rizando el rizo, rizando el rizo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... yo también os quiero. Rizando el rizo, ustedes siempre
hablan de lo público, de la necesidad y tal, y su jefe de filas
siempre defendió la necesidad que había para este país de
contar con un banco público para no depender del capital y de
todos esos demonios que usted ve, esa conspiración
judeomasónica que ustedes ven con el gran capital.

Pues, oiga, hasta hace dos días este país tenía lo más
parecido a un banco público, un banco que era propiedad de los
españoles, de los españoles que con su dinero lo habían
rescatado y ustedes siempre decían, no se pueden sociabilizar
las pérdidas y privatizar las ganancias. ¿Qué ha hecho su
gobierno?, ¿qué ha hecho? Sociabilizar las pérdidas y privatizar
las ganancias vendiendo Bankia, un banco que era propiedad
de todos los españoles, a La Caixa y encima con despidos de
miles de trabajadores de por medio. O sea que, por favor,
cambien ustedes la canción. Quien tiene el disco muy rallado
es Podemos.

Y simplemente, Sr. Marí, decirle con toda brevedad, ya que
tampoco se ha referido mucho a nuestras enmiendas, tampoco
pasa nada, no nos ofendemos, cuando se refiere usted con cierta
sorna al doctor Costa, que no es doctor en medicina sino que lo
es en economía, creo, me fío más de que me recete algo el
doctor Costa que el licenciado Simón.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 

(Remor de veus)

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Conocemos los peligros de
interponerse...

(Remor de veus)

... conocemos los peligros de interponerse entre unos señores
diputados y su merecido descanso y su cena. Son parecidos,
recordarán los documentales, a cuando uno se interpone entre
una cría y determinados animales. Así que no abusaremos de su

paciencia con unas contestaciones que serán mínimas, mínimas,
mínimas.

Sr. López, parece usted adivinar, de verdad, cómo quieren
los gobiernos los demás de forma tan absurda como si yo
condicional, le sugiriera condicional que a usted le gustaría un
gobierno donde todo el poder fuera para los soviets,
condicional, ¿vale?, y es inútil. No intentemos interpretarnos
unos a otros, no nos sale bien.

Sr. Marí, no es el tema, no es la innovación. Ciudadanos es
un furibundo partidario de la innovación. El problema son los
inmateriales que tienen algo de opacidad..., no sé, oscuridad,
ambigüedad, ¿sabe?, es ése el problema. Ya, ya, ya,
perfectamente hemos negociado, nosotros se lo hemos
sugerido, ustedes han aceptado. Alguien lo ha comentado como
una gestión comercial bien realizada. Nos hemos entendido.
¿Por qué vamos a hurgar en posibles heridas? Está bien, pero
nuestro problema no era innovación, era inmateriales, ¿vale? 

Bueno, por lo demás, no abusemos de ustedes esta noche.

Muchas gracias, señores.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Què he fet malament?

(Algunes rialles i remor de veus)

Encara no, encara no, ja ho faré. Jo intentaré explicar-me
perquè de les rèpliques dels portaveus que donen suport al
Govern em fa la sensació que m’explic molt malament,
intentaré que m’entenguin.

Estam en contra d’incrementar la innovació, l’energia neta,
l’ajuda al comerç de proximitat? Lògicament que no estam en
contra, estam absolutament a favor, estam absolutament a
favor. Per tant, cada vegada que ens diuen la innovació és molt
important, ja ho sabem, ja ho sabem, si no en tenim cap dubte.
Em sembla com si nosaltres posàssim en qüestió això, no ho
posam en qüestió en absolut. El problema quin és? Són les Illes
Balears un país capdavanter en innovació? Perquè, clar, els
escoltam a vostès i pareix que vivim a un món on les Illes
Balears som els líders mundials en innovació. Ho som? Si som
la comunitat autònoma amb una inversió més baixa en
innovació, desenvolupament i investigació. Què és culpa del
seu govern? No, és culpa de moltes coses, no, no li vull..., però
no ens venguin una situació idíl·lica que no existeix.

Però és que el mateix passa amb les energies netes. Són les
Illes Balears la comunitat autònoma de l’Estat o la regió
d’Europa que més... produeix energia neta i que manco consum
d’energies fòssils té? No. Clar, els escoltam a vostès i és que
pareix que això no és així; malauradament és així, amb la qual
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cosa no vol dir que ens agradi, però aquesta és la realitat, i per
fer política convé partir de la realitat.

El comerç de proximitat viu una situació boníssima on està
mantenint la seva activitat i s’està enfortint? No. Culpa de la
COVID, sí, però abans ja passava. Per tant no ens serveis que
ens diguin “no, bé, amb la pandèmia...”; lògicament que amb
la pandèmia, però és que aquesta situació ja era..., la tendència
negativa del petit comerç ja existia abans. Per tant, clar, estam
constatant una realitat, i davant aquesta realitat quin esforç fa
el Govern?, quin esforç real, pressupostari, quants de recursos
hi aboca?, quines energies hi està ficant?, i per a nosaltres
totalment insuficients, i aquest és el nostre plantejament;
nosaltres no qüestionam la innovació, l’energia neta, el comerç
de proximitat.

Senyor... portaveu de Podemos, no sempre reduir debilita;
si jo em llev uns “michelins” no em debilitaré, eh?

(Algunes rialles)

Em vendrà bé, segurament estaré més sa.

(Alguns aplaudiments)

Per tant no sempre aprimar l’administració, fer més eficient
l’administració, no sempre l’augment de l’administració és
positiu, per definició. És el seu plantejament polític, que
entendrà que nosaltres no el compartim, perquè no
necessàriament sempre és així, i aquest apriorisme que vostès
fan no em serveix.

Vull aclarir finalment el tema de les competències perquè,
clar, tot el temps em diuen que això envaeix competències, “el
que vostès proposen en comerç no ho podem fer”; em varen dir
que els bons comercials no es podien fer perquè això és
competència de l’ajuntament; “l’aparcament gratuït no el
podem fer perquè això és competència dels ajuntaments”, i
resulta que han dedicat el debat de pressuposts a acceptar
esmenes on s’ha demostrat que el Govern de les Illes Balears
pot fer bons comercials, pot fer aparcaments... Què ens estan
contant, amb les competències?

(Alguns aplaudiments)

Lògicament el portaveu del Partit Socialista em diu que no
hem d’atropellar els ajuntaments. No; nosaltres els proposam
línies d’ajudes; que els ajuntaments no les volen aprofitar?,
escoltin, estan en el seu dret, no els obligarem, però bé..., bé,
pot passar de tot, perquè arriba un moment que l’actitud
d’algunes ajuntaments, d’ajuntaments molt importants de les
Illes Balears, arriba que hom no sap si estan a favor del comerç
de proximitat o no, però se suposa que si vostès posen en marxa
una línia d’ajudes de 4 milions d’euros, de 3 milions d’euros
perquè hi hagi aparcaments que facilitin l’arribada de clients al
petit comerç, se suposa que aquell ajuntament s’hi apuntarà i
intentarà aprofitar aquesta línia. I el mateix amb els bons
comercials, se suposa. Però no atropellam ningú, volem fer
polítiques actives per intentar salvar de l’enfonsament el petit
i mitjà comerç, que està molt malament, i quan sent els seus
discursos em pareix que vostès -em sap greu dir-ho- no són

prou conscients de la magnitud de la tragèdia, i crec que fa falta
una actitud...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, jo no, únicament jo no, Sr. Conseller; no, únicament jo
no...

(Remor de veus)

Únicament jo no...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, per favor, no entrin en debats. Ja sé que no és
culpa seva, però no entrin en debats.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, em pot renyar, segur que és culpa meva,
assumesc les culpes. És una actitud molt centrista, Sr. Méndez,
aquesta, eh?...

(Algunes rialles)

... però, bé, no només jo, però crec que hem de ser més
conscients tots plegats, no només jo, que la magnitud de la
tragèdia del petit comerç és enorme.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Sr. Sagreras, mire, usted mismo lo ha
comentado, soy una persona normalmente de consensos, el tono
suele ser muy suave y de llegar a acuerdos, aunque el análisis
lo suelo hacer siempre. El problema es que en este debate usted
por ejemplo en la réplica lo que dice es “hemos presentado
enmiendas a la totalidad porque creemos que el presupuesto es
muy pequeño”. No, ustedes han presentado enmiendas a la
totalidad en todas las partidas porque es una estrategia política,
que es legítima por la oposición, pero no me diga que en
específico (...) pequeño. No, lo hubiesen presentado igual, ya
está. Entonces en ese sentido, claro, yo le puedo entrar a juego
y le puedo decir la verdad, y se la comento por qué la ha
puesto, igual que usted por estrategia la pone nosotros la
tenemos que comentar por lo que supone esa presentación,
nada más, y lo que supone es, a nuestros ojos, igual a los suyos
no, a nuestros ojos lo que supone en un contexto de pandemia
como el actual es una irresponsabilidad. Entendemos que un
partido que ha sido de gobierno como el suyo no debería
hacerlo; ustedes creen que sí, lo han hecho, pero yo le voy a
argumentar, que es lo normal, que me parece que tendrían que
tener esa responsabilidad de no hacerlo.
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Le voy a intentar..., porque tengo la sensación, cada vez que
dice que la Dirección General de Energía podría hacer el
mismo papel del Instituto Balear de la Energía, tengo la
impresión de que no ha leído la Ley de cambio climático,
donde comenta que se reglamentará... 

(Remor de veus)

Ha dicho que no se la ha leído. No puede la Dirección
General de Energía asumir competencias vitales del Instituto
Balear de la Energía. Y cuando he comentado la lucha del
cambio climático es precisamente en la comercialización de la
energía; pero no la comercialización de la energía para luchar
contra las grandes eléctricas, como puede creer el Sr.
Rodríguez; no!, lo decimos siempre: ese excedente de energía
se tiene que usar para que las familias vulnerables puedan no
tener que pagar la luz y los suministros básicos sean para ellas,
no es para otra cosa. Y es que no se puede hacer desde la
Dirección General de Energía. Usted mírelo, verá que es real.
Si su partido continúa creyendo que el Instituto Balear de la
Energía no tiene utilidad defiéndanlo, pero al menos sepamos
la utilidad que puede tener. Ya se ha arrancado, ya funciona, y
poquito a poco se irá viendo su utilidad, y creo que eso hay que
ponerlo en valor.

Bueno, sobre VOX y si se renuncia a los principios... Un
partido político lo que hace es..., tiene su presentación, su
programa electoral, su ideario político, que es normal. No
hemos prescindido ni una coma, pero cuando uno quiere
realmente mejorar la sociedad tiene que llegar a acuerdos.
Nosotros las máximas que tenemos siguen estando, la fuerza
electoral es la que nos han dado las urnas, y le voy a decir una
cita que llevamos diciendo desde 2015, y es que, bueno, lo que
es España se ha manchado de morado, y lo que es Podemos se
ha manchado de España y de esa realidad política, por así
decirlo; tuvimos que asumir que para gobernar no era sólo
nuestro ideario político, sino el de todas las fuerzas con las que
había que conseguir esos apoyos, sin renunciar al nuestro.
Tenemos el objetivo claro, pero se tienen los apoyos que se
tienen, y en base a eso se construye una realidad. Si usted lo
quiere entender lo puede entender; si no, puede seguir en un
rinconcito reclamando esa verdad absoluta, como si estuviese
en un bolsillito y algún día la sacará y todos los españoles la
verán; o puede asumir que a veces hay que entenderse con la
sociedad, o sea, con el resto de formaciones políticas, y eso es
lo que hacemos nosotros, entendernos, sobre todo con todas
aquellas que sí compartimos hoja de ruta, que como puede ver
son con los que formamos gobierno.

No voy a entrar en eso de si ustedes son franquista. Mire, la
gracieta está muy bien, creo que no importa hacer la gracieta.
Lo que sí que en su caso, que siempre proclama esa verdad
como si hubiese una verdad única, sobre todo, le voy a decir
una cosa... Bueno, lo de (...) y depende del prisma que se vea,
depende de lo que estemos hablando y cómo lo vive cada uno,
pero le voy a plasmar una cosa, mire...

(Remor de veus)

...una de las enmiendas que usted presenta es eliminar..., la
partida total, ¿no?, 750.000 euros a ayudas a las empresas
industriales de Baleares para paliar la COVID, ayudas directas

a nuestras empresas usted las elimina para un fondo común, que
sí, que ya lo ha explicado muchas veces, pero se elimina. No
elimine esas, que precisamente van para ayudas a industria; a
lo mejor es que ni se lo ha leído.

Y luego hay una que me llama mucho la atención, y esto es
como dice usted, una verdad, una enmienda, una enmienda que
elimina las partidas de control de aire y contaminación,
enterita, porque parece ser que la calidad del aire y la
contaminación que respira la gente de Baleares les importa un
pimiento. Por eso cuando a ustedes les digo...

(Alguns aplaudiments)

... se lo he dicho más de una vez, cuando creo que su formación
política representa la nada, como le he dicho más de una vez,
es porque lo único que saben hacer, o como proyecto, es el
odio, enfrentarse a todo, y en esa definición nunca nos va a
encontrar. 

Ustedes sigan enfrentándose a todo, ustedes quieran que la
gente de Baleares no respire un aire limpio, no tenga realmente
una calidad de vida, no tenga un proyecto de futuro, y nosotros
nos dedicaremos a pactar con todos los grupos que sí que van
planteando mejoras para la ciudadanía de Baleares. 

Me quedo sin tiempo, me gustaría contestar al Sr. Melià,
pero es verdad que me quedo sin tiempo, sólo decir una cosa:
bonos comerciales, salió con la unanimidad del Parlamento, fue
una propuesta que aceptaron todos los partidos, incluidos los de
gobierno, con lo cual eso de que nos oponemos a bonos
comerciales se ha negociado por voluntad de los grupos
políticos que representamos la mayoría, evidentemente se ha
negociado con aquellos grupos de la oposición...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. López, per favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Ya acabo, presidente. Pero fue un mandato de aquí, igual
que el de los aparcamientos. En ese sentido ya el Parlamento
dijo hace bastante, unas semanas, que ese era el camino y ¿qué
se ha hecho en esta tramitación de presupuestos?, hacerlo desde
el legislativo que es desde donde hay que hacerlo y por eso
hemos llegado a acuerdos.

Gracias, presidente.

(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:

Intervindré des de l’escó si m’ho permet, president, i seré
molt breu. Ho he dit a l’estrada i ho torn dir aquí: aquest
pressuposts són fruit de la negociació, són fruit del Pacte per la
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reactivació econòmica, de la negociació col·lectiva i de l’acord
entre pràcticament tots els grups parlamentaris perquè
pràcticament tots els grups parlamentaris, fins i tot el PP, traint 
els seus amics de VOX, ha arribat a acords amb aquest govern.
Per tant, la major part de la societat es veu representada en
aquests pressuposts. 

Gràcies, president.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, no intervenim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, no promet res,
però ja són unes hores i intentaré ser breu, com dic.

En primer lloc, vull felicitar el Sr. Rodríguez per animar
una mica la bancada de la dreta que la veim una mica cansada
i apagada, crec que li falten motivacions i les troba tota la
bancada de la dreta, les motivacions, les troba a VOX...

(Alguns aplaudiments)

... per tant, el felicit, Sr. Rodríguez.

En segon lloc, Sr. Sagreras, ja m’agradaria a mi que vostès
estigués a Brusel·les, ja m’agradaria que vostès estigués a
Brussel·les i pogués esmenar allà a la totalitat del que se li
ocorregués. Jo crec que vostè m’han entès en dir-li que el que
vostès estan esmenant a la totalitat són els objectius i les línies
prioritàries de la conselleria i que si les ajudes estan
condicionades a aquests projectes, si no es fan els projectes, no
rebrien els fons i, per tant, no rebrien el que tots tant desitjam.

Per últim dir que crec que en aquesta comunitat i en aquest
país fa falta una dreta que cregui en allò públic i això no només
vol dir un sector públic fort. Vol dir també que pensin que el
sector públic pot prendre un paper actiu, sòlid dins l’economia
i no només de subvencionar quan van mal donades les coses,
que també -que també-, però per exemple jo ara que està tan de
moda la vacuna, la desitjada vacuna, jo no sé si algú de vostès
s’ha parat a veure com s’ha finançat la vacuna de la COVID: la
vacuna de Moderna, un 91,4% de fons públics; Novavax, un
70%; AstraZeneca, un 60,24% de fons públics. Per això
nosaltres defensam uns serveis públics forts i evidentment...

(Alguns aplaudiments)

...evidentment, Sr. Melià, que no som a les Illes Balears líders
d’innovació, ja ens agradaria com a tots, però no ho serem de
cap manera si no feim feina en la línia en què fa aquesta
conselleria, com no ho serem mai és si feim una esmena a la
totalitat de l’IDI com fan alguns partits d’aquesta cambra
perquè hi ha partits de dretes aquí que no volen canviar ni una
coma del model econòmic i productiu d’aquestes illes perquè
hi ha gent que ni tan sols s’imagina que aquí poguéssim arribar
a investigar i desenvolupar una vacuna. 

Jo pens que vostès fent esmenes a la totalitat de l’IDI i fent
baixes a innovació, ¿quin missatge estan donant aquí?, ¿que
algun dia podríem desenvolupar una vacuna o que aquí el que
hem de fer és posar l’hamaca als investigadors de vacuna
perquè venguin a l’estiu a nedar a les platges? Aquest és el
missatge que donen vostès. Aquest és el seu missatge.

I ara sí, per últim, crec que durant tot el dia s’ha dit bastant
des de la bancada de la dreta o s’ha parlat de la... s’ha acusat de
falta de negociació o del tarannà negociador, jo pens que el
tarannà negociador també es demostra per part seva en
plantejar-se no presentar indiscriminadament esmenes a la
totalitat...

(Alguns aplaudiments)

..., el tarannà negociador també es demostra signant el pacte de
reactivació i, ¿saben també com es demostra el tarannà
negociador?, no impedint portar a terme una transacció
acordada entre diversos grups...

(Alguns aplaudiments)

... amb l’excusa que no han rebut la transacció per escrit...

(Continuen els aplaudiments)

...quan s’ha demostrat que la transacció s’ha explicat en aquesta
tribuna, se’ls ha passat per escrit i se’ls ha passat per missatge
telefònic. Els faltava..., l’any que ve ho farem, l’any que ve els
enviarem les transaccions per burofax i tal vegada així no
podran dir vostès que no les han rebut.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per últim, vull agrair l’oposició constructiva dels partits que
sí han fet feina i això vol dir Ciutadans, això vol dir El pi i això
vol dir el Grup Mixt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat núm. 10 de la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius començarem les
votacions.

En primer lloc, votació de la secció 17, Conselleria d’Afers
Socials i Esports. 
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En primer lloc votam l’esmena 16512 que ha estat
transaccionada, el Grup Parlamentari El Pi l’ha acceptat i
deman si algun grup s’hi oposa... No s’hi oposa ningú. Idò
passem a votar l’esmena 16412 transaccionada. Votam.

56 sí, cap no, 3 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 16595, 16611, 16620, 16622
i 16626. Votam.

3 sí, 40 no, 16 abstencions.

Ara votam l’esmena 16636. Votam.

19 sí, 40 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16662 i des de la 16702 a la 16705. Votam. 

3 sí, 56 no, cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, l’esmena 16757 ha estat transaccionada i
acceptada pel Grup Parlamentari Ciudadanos. Deman si
qualque grup s’hi oposa. No s’hi oposa ningú. Per tant, votam
l’esmena 16757 transaccionada. Votam.

55 sí, 1 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16758, 16760, 16761. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 16762. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

L’esmena 16769 ha estat transaccionada i l’ha acceptat el
Grup Ciudadanos. Deman si qualcú s’hi oposa. No s’hi oposa
ningú. Per tant, votam la 16769 transaccionada. Votam.

56 sí, cap no, 3 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16817 a la 16822. Votam.

5 sí, 31 no, 22 abstencions.

Votació de l’esmena 16823. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

Ara votarem les esmenes del Grup Parlamentari Popular.
L’esmena 17116 ha estat transaccionada, el Grup Parlamentari
Popular l’ha acceptada. Qualque grup s`hi oposa? 

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sr. President, volia dir una cosa. Ens hi podríem oposar,
però no ho farem, entenem que el Partit Popular està molt

content que li hagin transaccionat una esmena perquè significa
fer coses bones per a la ciutadania i d’acord amb la seva
política.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Votam l’esmena 17116 transaccionada. Votam.

52 sí, cap no, 5 abstencions.

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats, si estam un poc més en
silenci, acabarem més prest. 

Esmena 17118, també ha estat transaccionada, el Grup
Parlamentari Popular l’accepta. Qualque grup s’hi oposa? Per
tant, votam...

(Remor de veus)

Senyors i senyores diputats, som dins el procés de votació.
Esmena ... esmena 17118 transaccionada. Votam.

53 sí, cap no, 6 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 17107, 17109, 17110,
17112, 17115, 17117, 17120, 17121, 17125, 17185, 17304,
17309, 17330. Votam.

22 sí, 31 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17108, 17113, 17114, 17119, 17122, 17124,
17127, 17303. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 17126. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Votació de l’esmena 17128. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Votació de l’esmena 17250. Votam.

19 sí, 40 no, cap abstenció.

Començam la votació de la secció 18, Conselleria de Salut
i Consum. En primer lloc votarem les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Si cap grup no
demana votació separada, votació conjunta de les esmenes
16480, 16481, 16501, 16502 i 16503. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.
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Votació de l’esmena 16482. Votam.

23 sí, 33 no, 3 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 16596, 16616, 16625 i 16638.
Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 16624. Votam.

19 sí, 40 no, cap abstenció.

Votació conjunta de les esmenes 16663, 16706 i 16707.
Votam.

3 sí, 56 no, cap abstenció.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16759,  16763 a 16767 i 16771. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

Votació de l’esmena 16773. Votam.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, president, és que no tenim en el seguiment aquesta
esmena i voldríem saber...

(Remor de veus)

Perdoni, president, és una esmena que està dins un grup,
però que vostè l’ha dit ara per separat, pot ser?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perquè s’ha demanat que es fes una votació separada.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No passa res. Tornam repetir la votació.

Votació de l’esmena 16773. Votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

Votació conjunta, si ningú no demana votació separada, de
les 16768, 16770, 16825 i 16826. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Ara començam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16958, 17021 a 17028, 17030 a 17033, 17035
a 17038, 17041, 17046 a 17050, 17052 a 17055, també les
17057, 17059, 17063, 17066, 17067, 17068, 17069 i 17070.
Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17019, 17020, 17029, 17034, 17039, 17040,
17042 a 17045, 17051, 17056, 17058, 17060, 17061, 17062,
17064, 17065, 17071, 17072, 17073 i 17085. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 17228, 17229, 17230 i
17232. Votam.

19 sí, 36 no i 3 abstencions.

Votació de l’esmena 17231. Votam.

19 sí, 40 no i cap abstenció.

Començam la votació de la secció 19 de la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. L’esmena 16488 ha estat
transaccionada i acceptada pel Pi. Per tant, deman si qualque
grup s’hi oposa? Votam l’esmena 16488 transaccionada.
Votam.

55 sí, cap no i 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 16534, per a la qual han demanat
votació separada. Votam.

56 sí, cap no, 3 abstencions.

Ara votarem, si ningú no demana votació separada, votam
conjuntament les esmenes 16483 a 16487, 16497, 16537 i
16538. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

L’esmena 16536 també ha estat transaccionada, acceptada
pel Pi i jo deman si qualque grup s’hi oposa? Per tant, passam
a votar l’esmena 16536 transaccionada. Votam.

39 sí, cap no i 19 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 16597, 16607, 16618 i 16631.
Votam.

22 sí, 37 no i cap abstenció.
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Votació conjunta de les esmenes 16664, 16665 i 16666.
Votam.

3 sí, 55 no i 1 abstenció.

Votam l’esmena 16708. Votam.

3 sí, 56 no, cap abstenció.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadadanos. Votació de l’esmena 16740. Votam.

22 sí, 31 no, 6 abstencions.

Votació de l’esmena 16741. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16742 i 16743. Votam.

5 sí, 32 no, 22 abstencions.

Finalment votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Votació conjunta, si ningú no demana votació
separada, de les esmenes 16955, 16957, 16959, 16961, 16962,
16966, 16967, 16969, 17179, 17180, 17181, 17183, 17306 i
17310. És l’esmena 16968. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16956, 16960, 16963,
16964, 16965, 17270 i 17307. Votam.

21 sí, 31 no, 6 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16969 i 16970...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Perdone, Sr. Presidente, perdone, con su permiso, nos
gustaría solicitar la votación separada de estas enmiendas, si
fuera posible. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 16969. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 16970. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17233, 17234, 17235 i 17236. Votam.

22 sí, 37 no i cap abstenció.

Votació de l’esmena 17308. Votam.

16 no, 36 no, 6 abstencions.

Acabades les votacions d’avui, suspenem el plenari i els
record que demà el plenari comença a les 9.00 hores del matí.
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