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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començam el debat
7, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 17, Conselleria
d'Afers Socials i Esports, amb les seccions i entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat.

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

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 17, Conselleria d'Afers
Socials i Esports, al programa 313B, atenció a la discapacitat,
13644 i 13655; al programa 313C, mesures judicials i
prevenció del delicte, esmenes 13646 a 13648; al programa
313D, atenció a la dependència, 13651; al programa 313E,
Serveis Socials, 13653; al programa 313G, família i unitats de
convivència, esmenes 13654 i 13565; al programa 313I,
planificació, ordenació i formació social, esmenes 13656 i
13657; al programa 461A, promoció i foment de l’esport,
13735, 13734 i 13730 a 13732; E17, Institut Balear de la
Joventut, 13757; C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials Illes Balears, 13547, 13742, 13743, 13744,
13749, 13758, 13761, 13768, 13776 i 13784.

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

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

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular, en primer lloc, donam la paraula al Sr.
Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d'Afers
Socials i Esports, com pot veure avui la Sra. Durán i jo ens hem
dividit el temps d'aquesta intervenció. Vostè dirigeix una
conselleria que està clarament repartida en dues, allò que és
Afers Socials i allò que és Esports, i com es pot imaginar, jo
només faré referència a la part d’esports. I com que només tenc
cinc minuts, aniré directament al bessó de la qüestió i no fer
cap tipus de filosofia. 

El Grup Parlamentari Popular li ha presentat set esmenes a
la part d’esports, dues esmenes han estat transaccionades,
concretament la que fa referència a descentralitzar cursos de
formació i la de realitzar uns estudis d'hàbits saludables. I
aquestes dues esmenes que vàrem presentar, era una qüestió de

quantitat econòmica i hem arribat a un acord, cosa que els vull
agrair a tots els partits del Govern. Crec que eren dues bones
iniciatives. 

Per tant, em centraré a les altres cinc esmenes. La primera
esmena és la d’assignar una subvenció de 10.000 euros a la
Federació Balear de Tir de Fona, per tal de promocionar aquest
esport autòcton a totes les Illes Balears, així també com el
manteniment i funcionament de l'esmentada federació. Com
vostè sap, defensar aquesta modalitat esportiva, és defensar allò
nostre i crec que no suposa cap gran despesa per als comptes de
la direcció general i ells en sortirien molt beneficiats. 

La segona esmena que presentam és la convocatòria de
subvencions per valor de 50.000 euros, per ajudar les
seleccions balears per a la seva preparació i participació en el
campionat d'Espanya. És una esmena que té un objectiu molt
clar, que és que les nostres seleccions puguin anar al campionat
d'Espanya amb moltes més garanties d'èxit que avui. Per tant,
li demanam també que tenguin en consideració aquesta esmena,
perquè tampoc no suposa una gran despesa, per dir-ho de
qualque forma, per als comptes de la direcció general. 

La tercera esmena és el programa d'ajuts per valor de
200.000 euros als clubs de les Illes Balears, amb equips que
participen a competicions de categoria nacional, per a la
contractació d’esportistes de les Illes Balears i aquí hi ha el
quid de la qüestió. Com vostè sap, Sra. Consellera, estic segur
que ho sap, la conselleria inverteix, ajuda, subvenciona els
nostres equips adscrits a les Illes Balears, que estan en
categoria nacional. Molts d'aquests equips, evidentment, el que
fan és, per anar amb garanties d'èxit en aquestes competicions,
es contractar jugadors de fora, jugadors que no són de les Illes
Balears. Crec que és interessant que la conselleria fomenti la
contractació d’esportistes de les Illes Balears i ho faci sense
imposicions, amb ajudes o incentius, com els que presentam en
aquesta esmena, que és la seva finalitat. Amb aquesta esmena
surten beneficiats els clubs de les Illes Balears, però sobretot
surten beneficiats els esportistes de les nostres illes. 

La quarta esmena és el programa de millora de les
instal·lacions de les corporacions locals per valor de 400.000
euros, on els equips i esportistes d'alt nivell entrenen hi
participen en competicions de categoria nacional. No li estic
dient que hem de fer una convocatòria per a instal·lacions, no,
només on hi ha els nostres esportistes d'alt nivell entrenant o
competint. Jo sé, Sra. Consellera, i vostè ho sap, que el Govern
té les competències esportives en matèria d'alt nivell i per això
el Govern té unes instal·lacions pròpies, on els esportistes i els
clubs entrenen, però no sempre són suficients i molts d'aquests
esportistes o clubs, entrenen a instal·lacions que estan a altres
institucions, normalment a ajuntaments. El que demanam en
aquesta esmena és que el Govern inverteixi en aquestes
instal·lacions, perquè d'aquesta manera, els clubs i els
esportistes en categoria nacional, puguin sortir beneficiats. 

I la darrera esmena que presentam és l'estudi inicial i les
actuacions prèvies, per a la implantació del grau de l'activitat
física i l'esport a la Universitat de les Illes Balears, per valor de
100.000 euros. Ja sé que aquí vostè em dirà, no, i ja sé que
vostè em dirà no, perquè em dirà que això depèn de la
Universitat de les Illes Balears i no depèn de la conselleria. I,
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evidentment, per implantar un grau, té la competència la
Universitat i no la conselleria, és claríssim. Però nosaltres el
que demanam és que el Govern, concretament la seva
conselleria, comenci a liderar aquesta iniciativa; una iniciativa
que té tres objectius: formar professionals que adquireixin el
coneixement, que permetin assumir responsabilitat pròpies de
la professió de l'esport, i li dic que aquí, a les Illes Balears hi ha
molta demanda d'aquesta professió; segon, que els estudiants
d'aquest grau no s'hagin de desplaçar a la península per realitzar
els seus estudis; i tercer, evidentment, abaratir els costos de les
famílies de les Illes Balears que tenen estudiants d'aquest grau. 

Sra. Consellera, aquestes són les esmenes que li han
presentat a la part d’esports per part del Grup Parlamentari
Popular. Jo sé que vostè compta amb un pressupost d'esports
molt alt, possiblement, com s'ha dit aquí, el més alt de la
història de les Illes Balears, i aquestes esmenes que li hem
presentat jo crec que tenen cabuda, sense cap dubte, dins el seu
pressupost; a més, Sra. Consellera, són esmenes raonables, gens
ideològiques que el que fan és millorar el seu pressupost i,
sobretot, el que fan és millorar l'esport a les Illes Balears. 

Per això li deman a vostè i a tots els partits que donen
suport a l'equip de govern que les repensin i, si hem de
transaccionar qualque cosa, no hi ha cap problema, perquè des
del Grup Parlamentari Popular estaríem disposats a fer-ho.

Molt breument, respecte de les esmenes d'altres partits
polítics, concretament d'El Pi, que han estat els únics que han
presentat sobre la secció d'esports, dir-li que els votarem a
favor a la creació del nou poliesportiu a Costitx i d'una pista
d'atletisme a Porreres, però sí que m'agradaria fer-li una petita
reflexió: hi ha molta més vida esportiva i moltes més
necessitats esportives més enllà de Porreres i Costitx. Crec que
això també ho haurien de tenir en compte.

Res més. Moltes gràcies, senyores i senyors diputades.
Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Donam la paraula a la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Molt bona tarda, diputades i diputats.
Des del Grup Parlamentari Popular no hem presentat esmena a
la totalitat a tota la secció, però sí que ho hem fet, igualment
que l'any passat, a la del Consorci de Recursos Sociosanitaris
i Assistencials de les Illes Balears.

Quant a les esmenes parcials n'hem registrades 27, i totes
les hem presentades de manera constructiva i en positiu,
destinades a donar solucions a grans reptes que tenim a les
nostres illes quant a serveis socials.

En general, hem de dir que són uns pressuposts que
augmenten les partides, especialment les de serveis socials i
dependència. Nosaltres ens n’alegram, com no pot ser d'altra
manera, i esperam que aquesta vegada aquest augment de

pressupost vagi unit a la gestió eficaç davant dels grans reptes
de la nostra comunitat autònoma.

Permetin-me que faci un repàs de les principals àrees
d'aquesta secció, exceptuant la d’esports que ja ho acaba de fer
ara el meu company, el Sr. Fuster, així com un balanç de la
gestió dels darrers anys. 

El primer desafiament que nosaltres consideram important
en aquesta conselleria és el rescat de les famílies i de les
persones de l'exclusió social; rescatar-les de la pobresa, ja sigui
severa, moderada, lleu o sobrevinguda per la COVID-19. I,
malgrat al pressupost anterior i sobretot al previst per a l'any
2022, hi ha un augment considerable de la partida destinada a
la RESOGA, ens demanam si anirà acompanyada de les
mesures transversals necessàries per combatre l'exclusió social,
perquè no hi ha millor rescat i única manera de fer-ho perdurar
en el temps, que els programes d'inserció específics i adaptats
a les necessitats personals, la creació de llocs de feina i l'aposta
d'una manera eficaç per un habitatge assequible. Perquè podem
ajudar econòmicament 30.000, 40.000, 50.000 persones i s'ha
de fer, però no ho farem mai per a les més de 200.000 persones
que no arriben a final de mes, que no tenen ni 200 euros per
menjar en un mes, que no poden fer front a despeses
inesperades, que no poden posar una calefacció elèctrica, que
els segueixen tallant la llum avui en dia aquí a les Balears o no
poden pagar el preu d'una bombona de butà. 

Hem presentat una esmena per a la creació de nous
programes de reinserció per a persones vulnerables perceptores
d'ajudes econòmiques als consells insulars, una esmena que
creim que s'hauria d'aprovar. És una esmena d’1 milió d'euros,
estaríem disposats a transaccionar-la, però creim que s'hauria
d'aprovar.

En dependència ens alegram, i molt, del fort augment
d'aquesta partida, a causa de l'increment del fons de l'Estat i
que, encara que en línies generals es compleixen a Balears amb
els terminis establerts per a les resolucions de dependència, em
permetran que des del nostre partit, el Partit Popular, tenguem
un record per a les 666 persones que han mort a Balears aquest
any a les llistes d'espera de la dependència.

Vàrem presentar una esmena d'afectació, la 13649, per
import de 4 milions d'euros per destinar-los a l'ajuda a domicili
per a les persones dependents, ja que som els darrers de tot
Espanya en aquest servei, amb la coordinació i col·laboració
amb els ajuntaments. Els partits que donen suport al Govern
ens proposaren una transacció per baixar aquest..., l’import de
3 milions d'euros, esmena que vàrem acceptar i que a part de
l'agraïment que ja expressàrem dins la comissió avui ho volem
fer extensiu a la consellera Fina Santiago. Així com per la
transacció per l'import de 250.000 euros per a l'elaboració i
posada en marxa de programes Respir per a famílies de
persones dependents i també per les altres esmenes aprovades
en comissió. Això sí, lamentam que no s'hagi aprovat el mateix
programa de Respir per a les famílies de persones amb
discapacitat. 

Hem previst diverses esmenes per augmentar les partides
del programa 413G, mesures de protecció anti COVID, que
desapareix fins i tot de la Direcció General de Serveis Socials.
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Creim necessari no baixar la guàrdia i continuar almanco amb
les mateixes partides pressupostàries que teníem l'any passat. 

També hem presentat tota una sèrie d'esmenes per continuar
i reforçar accions terapèutiques i de formació, contractació de
psicòlegs i educadors socials per combatre i ajudar les víctimes
d'explotació sexual infantil, nins i nines, ja siguin de dins els
centres competència del Govern o ja siguin de centres de tutela
concertats o propis dels consells insulars. 

Hem presentat deu esmenes al Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per a
infraestructures sociosanitàries. Aquí volem tornar a recordar
que la consellera Santiago i la presidenta Francina Armengol
l'any 2017 varen presentar un meravellós pla d'infraestructures
residencials i sociosanitàries pel qual s'havien de fer 566 noves
places de nova construcció entre els anys 2017 i 2021. Deia la
Sra. Consellera Santiago aquell dia que no volien les
concertacions i que s'havia d'apostar per la construcció de
noves instal·lacions públiques. Bé, idò ja hi som, al 2021 i al
final de 2021 i d'aquelles 566 noves places de residències a dia
d'avui en tenim 18 a Formentera; acabades també 100 a
Marratxí, encara que no estan inaugurades ni s'han posat en
marxa, i la resta suposam que estaran o no dins aquesta
legislatura.

De les 69 places de menors en tenim en aquests moments,
si no vaig errada, 32, i dels 556 llocs de feina, que deia la Sra.
Santiago que es crearien en tres anys, ens agradaria que la Sra.
Santiago ens digués quants d'aquests llocs de feina s'han creat,
perquè ho han demanat vàries vegades mitjançant una pregunta
escrita i encara no ens han contestat.

Aquestes serien un poc en gruix les esmenes que hem
presentat i ja deix el següent per a la pròxima intervenció.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Intervenció del Govern per obrir
qüestió incidental. Té la paraula la consellera d'Afers Socials
i Esports. 

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

Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair als grups de
l'oposició no fer esmena a la totalitat; em referesc al Partit
Popular, al Grup Ciutadans, a El Pi i al Grup Mixt, que dóna
suport extern al Govern.

Entenc que amb el pressupost que vàrem presentar, que és
un pressupost de 309 milions, que suposa una pujada de 64
milions, es converteix des de fa ja anys en la tercera conselleria
amb més pressupost. Aquests 64 milions suposen un increment
d'un 26% en relació amb el pressupost de l'any 21, un 13% de
fons propis i un 13% de fons finalistes. Haguéssim pogut tenir
la temptació com a govern que amb el 13% dels fons finalistes
que venien d'Europa ja estiguessin conforme, perquè ja per si
tot sols suposaven una pujada important i podríem de qualque
forma dissimular o camuflar aquesta pujada, tot i així vàrem

pujar un 13% de fons propis. Han estat, crec, prou equilibrats.
Hem pujat en dependència, hem pujat en discapacitat, hem
pujat en equipaments, hem pujat en renda social, en suport al
tercer sector, en millores als centres de justícia juvenil, en tots
els programes familiars; en suport amb un increment important
econòmic als ajuntaments, especialment a través del Pla de
finançament de serveis socials comunitaris; hem pujat a
cooperació, continuam sent una comunitat solidària i hem pujat
també en esports. 

Per tant, una pujada considerable i crec que hem encertat en
les prioritats, perquè en política les necessitats són moltes, el
ventall de necessitats de la nostra comunitat autònoma de
serveis socials els puc dir que és molt més gran, però en
política has de prioritzar perquè no tens sempre tots els
recursos econòmics. 

Per tant, a mi m'és difícil ara aquest debat perquè és un
debat sobre les esmenes parcials i teòricament els consellers
haurien de defensar l'esmena o intentar convèncer els
parlamentaris que no votassin a la totalitat de l'esmena
presentada pels grups de l'oposició.

Passaré una mica per sobre de les esmenes parcials. Amb
relació a esports, bé, és veritat que són poques esmenes, 19
esmenes. Si n’hi hem aprovat dues, doncs, és un percentatge
molt alt, és quasi un 30%, són poques esmenes, però vostès han
presentat poques esmenes.

En relació amb el grup més gruixut de les que han quedat,
és clar, vostè demana un tractament especial a federacions i a
clubs, a una federació en concret, a clubs concrets. Nosaltres
tot això ho feim per via de concurrència i crec que és el que ha
salvat i és el que ha possibilitat durant aquests cinc anys, que
efectivament hi ha hagut un creixement importantíssim, molt
important en l'esport i no ha estat perquè ens caigués del cel,
sinó perquè com a govern pensam que s'ha d'invertir en esports,
s'hi ha d'invertir per moltes coses.

Jo a vegades pens que moltes de les coses que feim des
d’esports podrien estar en els pressuposts de salut pública,
perquè és la millor inversió en salut pública que podem fer, va
contra l'obesitat, contra problemes de salut mental, contra
l'aïllament, afavoreix les relacions socials, ... és una gran
inversió en salut pública. 

Per tant, nosaltres hem invertit en esports perquè creim que
l’esport és una de les activitats socials que a nivell d'inversió és
millor i més rendible,..., tant a l'esport base, que no és
competència nostra i que ho fan els consells, com a alta
capacitat, no?, d’elit que es diu, perquè tots necessitam
referents i els esportistes són grans referents per als nostres
joves i per als nostres infants, i no hi ha esport base si no hi ha
federacions fortes i no hi ha esports base si no hi ha clubs forts.
Per això és necessari protegir les federacions econòmicament
i els clubs. 

Per tant, no han estat perquè hagin caigut del cel aquests
pressuposts de la comunitat autònoma en esports que vostè
mateix ha reconegut que són elevats. És perquè darrere hi ha
una visió política que ho siguin i, per tant, ho són, però vostè
em demana un tractament especial a determinades federacions
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i jo deman als grups parlamentaris que no donin suport a
aquesta esmena perquè nosaltres ho feim a través de
concurrència, i això afavoreix. 

És cert que vostè es refereix a un esport singular, propi de
la nostra comunitat autònoma.., idò a una, bé idò a una
federació pròpia a la nostra comunitat autònoma, doncs bé, a
través de la nova llei tendrà un tractament especial, però ara no
el té, a través de la nova llei tendrà un tractament especial. 

Després, també vostè em demana instal·lacions per a la
pràctica esportiva a determinats ajuntaments, i vostè això sap
que són competència dels ajuntaments i competència dels
consells, no són competència del Govern de les Illes Balears les
instal·lacions que vostè demana. 

Nosaltres hem tengut ja converses amb els consells insulars
i hem dit que podríem mirar... no amb tots els consells insulars,
amb algun consell insular, doncs, tal vegada fer una... una
subvenció conjunta, però en inversió dels consells insulars
perquè això és competència dels consells insulars i si nosaltres
presentam a Intervenció, i aquí hi ha la consellera de
Pressuposts, pressuposts que no són competència nostra,
Intervenció et diu que no. Per tant, només podria ser des de la
col·laboració, que és un dels principis de la Llei
d'administracions públiques, i des de la col·laboració
econòmica conjunta que podria ser una via, però per una via
de... de... Parlament no, perquè no és competència del Govern,
és competència dels consells.

Després, l'estudi de grau, l'estudi de grau també vostè... i ho
hem parlat diverses vegades, perquè és un tema que a vostè li
interessa. Això és competència de la Universitat, és la
Universitat que ha de fer aquest estudi, no competeix al Govern
i ha de ser la Universitat la que presenti al Govern que hi hagi
la possibilitat de crear aquest grau. 

No pot ser que a través d'una esmena parlamentària, crec
que no és a través d'una esmena parlamentària que ens hem de
dirigir a la Universitat perquè comenci a fer aquest grau. Hem
de fer un estudi, al principi de tot, a veure si hi ha demanda
suficient, quant a estudiants són a fora per estudiar aquest grau,
quants acaben... bé, un estudi que justifiqui la creació d'aquest
grau. 

Per tant, jo crec que les esmenes que s'han acceptat en els
debats de comissions són les adequades i en aquesta jo els
demanaria que mantinguessin aquest vot, aquest vot contrari. 

En relació amb serveis socials, ha fet una esmena a la
totalitat del Consorci, jo no entenc que un any en què el
consorci augmenta considerablement moltíssim es faci una
esmena al Consorci. Jo pensava que seria... pensava que vostè
justificaria allò d'Eivissa, perquè és ver que a Eivissa no hi ha
inversions per part del Consorci, però ja vaig dir a la nostra
compareixença que no era possible invertir a Eivissa perquè no
hi ha sòl públic, no hi ha cessió de sòl públic per poder
construir residències ni per construir centres de dia, i si no hi ha
sòl públic nosaltres no podem construir. 

He vist que un mitjà de comunicació a Eivissa va dir que
era una excusa. Mirin, excusa, cap excusa, és un argument que

explica per què no tenim inversió a Eivissa. Nosaltres, amb una
residència de 120 places pràcticament ens posaríem a un nivell
europeu a Eivissa, una única residència, l'hem demanada
diverses vegades, i cap municipi no ha contestat. Ha contestat
Sant Josep que diu que en té un, però que en aquest moment hi
ha un litigi entre... que prové d'una herència i encara no està a
disposició de passar-nos-lo per fer un conveni i començar a
construir. 

En el moment en què hi hagi aquesta possibilitat, cregui’m
que de la mateixa manera que ho hem fet a Formentera, que ho
feim a Mallorca i que ho feim a Menorca, ho farem perquè, a
més, amb una inversió reduïda, i feim moltíssima inversió a
Eivissa ho podríem aclarir.

 El tema del retard, idò sí, té raó, Sra. Durán, que duim
retard, però duim retard damunt una planificació. A mi
m'hagués agradat que en cada legislatura hi hagués hagut una
planificació i ara poguéssim donar comptes al ciutadà i dir:
“escolti, això s'ha fet i això no s'ha fet, això està així, això està
així i aquí hi ha retard”, però que n’hi hagués.

I efectivament en aquest moment, perquè ho coneguin tots,
estam construint la residència de Maó de Santiago, estam a
punt de començar a construir la de Son Dureta, estam amb el
projecte arquitectònic d'Es Castell, estam també amb el
projecte arquitectònic de Sant Llorenç, hem acabat..., estam a
punt de fer un conveni amb Andratx per a una altra residència,
estam ja reformant la de Sant Lluís, tenim el centre de dia de
(...), de Son Xigala, de Calvià, de Porreres..., coses que no he
dit encara, de la residència també d'Es Castell. Tot això són
projectes residencials i projectes de centres de dia que s'estan
construint i en tenim altres, també el de Migjorn que també
estam a punt de treure el projecte arquitectònic, ... 

I de tot això que estam dient hi ha pressupost que és
plurianual i, per tant, hi ha pressupost per acabar-ho, però
tenim problemes, tenim problemes de construcció perquè estam
construint. El problema seria... el problema molt greu, seria, o
definitiu, per a mi seria no tenir obres, equipaments en
construcció, però tenim problemes perquè estam construint.

Miri, nosaltres com..., des del Consorci ja s'han engegat tres
empreses... tres empreses que no han complit amb els objectius
de calendari per construir residències, tenim aquí un problema
i vostès ho saben o ho han de saber, moltes empreses a l'hivern
paralitzen l'obra pública i se'n van a la privada i ho fan i els
tenim acostumats a fer-ho, idò, nosaltres els hem tret per
incompliment de calendari i ens passa moltes vegades i ho
consentim, idò aquí hi ha..., vostès són els parlamentaris per fer
lleis perquè això no passi, per fer lleis perquè no passi perquè
l'obra pública després es retarda, i, si es retarda una residència,
es retarda una residència i no hi van determinades persones.

En relació amb les altres, jo també li he de dir, Sra. Durán,
que som molt eficients i som molt eficaços i si no, estudiï la
liquidació dels nostres pressuposts, superam el 96% i el 95%
i... i les partides a vegades són de capítol 1, que és difícil a
vegades poder substituir moltes persones, no?, i de la Seguretat
Social. Som molt eficaços amb els doblers que el Parlament ens
assigna, som molt eficients i molt eficaços, que ho podem
millorar?, per suposat que ho podem millorar.
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Estic absolutament d'acord amb vostè que l'habitatge i el
treball són essencials perquè les persones no entrin en
processos d'exclusió social i perquè les persones tenguin
garantides totes les seves necessitats bàsiques i és clar que
estam fent feina.. i demà el conseller d'Habitatge explicarà tots
els projectes que feim com a govern i demà també el conseller
de Treball explicarà tots els projectes que feim d'ocupació
pública, vaja, de promocionar tot el que sigui treball actiu per
poder treure la gent de l'atur. Per suposat que és una feina
absolutament conjunta.

En relació amb els altres temes, jo crec que són temes que
no repercuteixen excessivament en la millora dels pressuposts.
Per això deman també que s’hi mantingui el vot en contra, no?
Vull dir, per exemple, vostè deia: “als consells, 1 milió
d'euros”, els consells reben... i ho va explicar la consellera de
Pressuposts, molts de doblers que si volen destinar doblers a
això, dins les seves pròpies competències, ho poden fer, no
necessiten aquest milió que és molt simbòlic, que és perquè
vostès diguin que no li hem donat aquest milió d'euros als
consells, perquè ho poden fer amb els pressuposts que tenen. O,
per exemple, el tema de Respir. Vostè sap que discapacitat -
discapacitat- és competència dels consells insulars i hi tornam
a ser, sempre en duen temes de competència dels consells
insulars. Si fos dependència, però discapacitat, són temes dels
consells insulars.

Després, de tema COVID, el tema COVID a Serveis Socials
desapareix, però no desapareix de les dues partides més
importants, que són les dues fundacions: la Fundació d'atenció
a la dependència, i de la fundació que gestiona tot el que són
els centres de justícia juvenil, que ja tenen una partida
específica perquè són els que hem de protegir més i millor, no? 

I els 500 llocs de feina, jo no sé si hem fet 500 llocs de
feina, però el que li puc dir és que -no ho tenc computat- des de
l'any 2016 a l'any 2021 entre Mallorca i Eivissa, perquè a
Eivissa encara que no estiguem construint residències hem tret
104 places que estaven en l'espai privat i ara estan a l'espai
públic, entre aquestes 400 (...) i aquests 104, segurament ens
hem atracat als 400, segurament, ens hem atracat als 400 llocs
de feina creats, segurament.

I després, amb el creixement que vàrem fer de sociosanitari,
que tenim la ràtio més alta per cada 100 persones d'una
residència, tenim la ràtio més alta de sociosanitaris que varen
pujar dos sociosanitaris -recordin-se-, estarem ben a prop de
500. Si, a més a més, afegim els centres de dies que hem obert,
que també hem creat llocs de feina, jo crec que estam molt a
prop d'aquests 600 llocs de feina.

A part, del creixement que hem tengut a les nostres pròpies
residències durant..., és ver que durant el temps COVID, les
residències d'Eivissa, que hem augmentat considerablement.

Per tant, jo el que deman als grups parlamentaris és que es
mantenguin en el posicionament que varen fer a la comissió,
perquè crec que els pressuposts que presentam com a
Conselleria d'Afers Socials, en nom del Govern, són
pressuposts equilibrats i que les necessitats que tenim
detectades estan molt prioritzades i, sobretot, que podem
gestionar.

I agrair, una vegada més, aquesta no-presentació de
l'esmena a la totalitat, perquè jo crec que és justa, i vostès ho
han vist així.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, té la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Durán.

Sra. Durán...?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara em senten?

EL SR. PRESIDENT:

Ara, ara...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, perdoni. Bé, Sra. Consellera, vostè deia que no
entenia aquesta esmena a la totalitat al Consorci, i que pensava
que l'excusa havia estat que no s'havien pressupostat i que no
s'havien planificat noves infraestructures a Eivissa. Miri,
nosaltres aquesta esmena a la totalitat li feim com una esmena
a la seva gestió, a la gestió de la conselleria, no just pels
retards, sinó per totes aquelles promeses incomplides de totes
aquelles infraestructures que també vostès havien planificat a
Eivissa, a Menorca, a Mallorca, a Formentera, i que, just a
Formentera, els han fetes; com he dit abans, 18 de residències.
Però per totes aquelles altres que no s'han fet si són promeses
incomplides, per això hem presentat una esmena a la totalitat,
és a dir, per falta de gestió eficaç i que no s'ha vist reflectida en
unes places que, a hores d'ara, ja haurien d'estar inaugurades.

Miri, vostè l'any 2017 deia que es començarien les obres
l'any 2018 de Son Dureta. Ara estam a finals de 2021 i diu que
es començaran l'any 2022, és a dir, fora d'aquest pla meravellós
que ens havien presentat l'any 2021. Nosaltres creim que Son
Dureta ha de servir molt més per a aquestes cues que veim
diàries de familiars i de persones i de nins de col·legis que van
a fer-se les proves PCR; creim que es necessita allà,
evidentment, un centre de salut -que fa molts d’anys que s'havia
de fer- però sobretot totes aquelles instal·lacions sociosanitàries
que s'havien promeses i que ja haurien d'estar fetes; no tenc cap
dubte que si fos amb un govern del Partit Popular, vaja, hi
hauria gent defora al carrer si no estigués en marxa ja Son
Dureta com a residència de Son Dureta.

Per tant, era una esmena al que he dit: no només al retard,
sinó a la gestió. Vostè ens posa de totes aquestes obres que
estan fent; és ver que s'estan fent obres, però també és ver que,
per exemple, la residència de Palma, la de Son Martorell,
vostès varen dir que estaria acabada l'any 2020, i possiblement
no estigui acabada l'any 2022; esperem que sí estigui acabada
la residència de Palma dins aquesta legislatura, em referesc a
acabada, inaugurada i posada en marxa. Ens referim a això.
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Vostè ha comentat, per exemple, la residència d'Andratx. La
residència d'Andratx, l'ajuntament d'Andratx, aporta dels seus
romanents, 5 milions d'euros, i vostès han pressupostat una
quantitat molt, molt, petita just per al projecte per a dins l'any
que ve. Vull dir que amb aquests doblers de l'ajuntament
d'Andratx vostès tenen per fer altres residències. Vaja!, si a
nosaltres se'n hagués ocorregut, al Partit Popular, demanar
doblers d'un romanent a un ajuntament per poder fer una
residència; però vostès ho han fet, no passa res. El que
nosaltres volem és que hi hagi places residencials i que estiguin
acabades el més aviat possible, perquè són una necessitat.

Miri, jo tenc per costum demanar informació a la seva
conselleria de les llistes d'espera que hi ha tant de centres de dia
com de residències. La darrera informació que vostès ens han
posat, perquè la darrera que tenim era la de juny, i al juny li
hem de dir, és a dir, fa mig any que a Mallorca hi havia 656
persones en llista d'espera per a centres de dia; d'elles, 448 eren
de Palma; persones pendents en llista d'espera per a una
residència de gent gran, a Mallorca, 1.200, 1.200 persones -
repetesc-, Sra. Consellera, a Mallorca; d'elles, 605 a Palma; i,
com he dit abans, a Palma, només tendrem 100 places noves,
si tot va bé, dins aquesta legislatura, a finals. A Menorca de
centres de dia teníem una llista d'espera de 219 persones, i de
residències de gent gran, 378. I a Eivissa de centres de dia, just
13 i de residències de gent gran, 135.

Vostè ens va dir que eren molt poques, que nosaltres
posàvem el nivell molt alt i que 135 persones eren poquíssimes,
de llista d'espera a Eivissa. Sí que és ver que també va dir que
tenien problemes per trobar un solar. Jo estic convençuda, i
vostè sap que aquestes declaracions seves varen crear molta
controvèrsia a Eivissa, que varen crear molt d’enuig a Eivissa,
i que creuen que vostè hagués pogut posar més interès i molta
més voluntat realment amb els ajuntaments, els cinc
ajuntaments d'Eivissa, a arribar a trobar un solar, un lloc per
poder fer aquestes instal·lacions que sí fan falta a Eivissa. Però
és que fins i tot a Formentera que, com he dit abans, és l'únic
lloc allà on sí que s'ha posat en marxa una residència, també
tenen una llista d'espera de 4 persones.

Sra. Consellera, no m'ha dit res de totes aquelles persones
que estan encara en exclusió social. Vostè sap que nosaltres li
vàrem donar suport en el Decret 10/2020, al decret, quan es va
dur a aprovació i que no varen voler tramitar com a llei, i a les
dues modificacions posteriors. Així i tot, han deixat fora a totes
aquelles persones que abans cobraven renda mínima d'inserció
dels consells i, ara en aquest moment, s'han hagut de crear dins
els consells insulars unes ajudes econòmiques, que sí ho permet
el decret aprovat, i el que no tenen són programes d'inserció
específics. I nosaltres creim, a més sempre ho hem dit, no just
d'ara, que a part del que jo deia abans, per treure el màxim
nombre possible de persones d'exclusió, perquè, per molt que
augmentem la RESOGA no arribam a totes aquelles persones
que a dia d'avui encara fan a les cues de la fam, perquè encara
que no surtin cada dia als diaris, sí que hi són, són als
Caputxins, són al Patronat, són cada setmana a totes aquelles
ONG, organitzacions, que donen una borsa de menjar cada
quinze dies a famílies que ho passen malament, no els ajudarem
si no tenim un pla específic per a totes elles.

I nosaltres creim que el Govern s’hauria d’involucrar a
crear programes específics de reinserció. Per això hem demanat
aquesta partida d’1milió d'euros...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d'acabar, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

 Bé, dit això, ja veig que no tenc més temps, per tant, estaré
pendent del que em digui la Sra. Consellera.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Donam la paraula a la consellera
d'Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, Sra. Durán. Veig que vostès creuen molt poc en la
normalització. Vostès volen que als pobres els reinserim
socialment els de Serveis Socials; i nosaltres volem que els
pobres es reinsereixin laboralment a través de Treball, igual
que no volem que hi hagi un hospital per a pobres, sinó que
vagin a l'hospital on anam tots. I vostès demanen que per als
pobres... facem programes de reinserció laboral a Serveis
Socials quan tenim un SOIB, per què ha de ser diferent el fill
d'un pobre que la meva filla? Això és la seva..., és que vostès
no acaben d'entendre la complexitat d'això i tenen una idea i es
pensen que han descobert el món. Això és de la beneficència,
quan la beneficència... hi havia aquí l'ajuntament, a
l'Ajuntament de Palma i a cada ajuntament de cada municipi hi
havia la cartilla de beneficència on anaven els pobres i de la
cua dels pobres...

La reinserció laboral correspon a les polítiques de Treball,
i, per tant, les farà Treball en aquest govern i les fa Treball en
aquest govern i les fa ben fetes en aquest govern. Basta veure
la diferència entre altres comunitats autònomes, perquè hem de
veure una mica l’l'entorn. Per tant, en això no hi creim. 

I li vaig dir allò de la llei i ho vaig anunciar també, que
farem que el decret llei es converteixi en llei de prestacions
econòmiques i vaig explicar també -i no em repetiré- el motiu
pel qual fins ara ho tenien com a decret llei i l'any 2022 serà
decret..., el decret es convertirà o el decret llei es convertirà en
llei.

Sra. Durán, ja m'hagués agradat a mi, com a oposició, poder
fer el seguiment del retard d'obres d'equipaments de serveis
socials i el que varen fer vostès literalment, varen tapiar... El
centre de dia de Sa Riera que està funcionant des de l'any 2016
com a centre ocupacional de salut mental, vostès la única obra
que hi varen fer va ser tapiar-lo, protegir-lo dels ocupes, em va
dir la consellera, en aquell moment Sandra Fernández, i vostè
era parlamentària, cap altra residència. 
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Sap la seva política d'equipaments de serveis socials quina
és, Sra. Durán?, i aquesta és la diferència que hi ha, per això
tenim problemes de gestió. A nosaltres ens seria molt fàcil fer
el que vostès varen fer, que és donar terrenys públics a entitats,
a empreses privades perquè gestionin les residències, com
varen fer vostès, per a això no tenien doblers, però per als 90
milions del velòdrom sí que tenien doblers, amb els 90 milions
del velòdrom en aquell moment haguessin pogut fer deu
residències públiques i es varen estimar més fer el velòdrom...

(Alguns aplaudiments) 

I, en canvi, les residències les varen posar en mans de la
privada, és que és aquest el model diferent! Per això tenim
problemes de gestió, perquè hem de fer el seguiment de les
obres. Si haguéssim fet el que vostès havien fet no hi hagués
hagut problemes, no tendríem problemes, però s'ha demostrat
amb aquesta pandèmia que la qualitat, la qualitat de
l'assistència de determinades residències en relació amb les
públiques és molt diferenciada. 

I això són els pressuposts i això és el maldecap de la gestió
i nosaltres tenim més maldecaps de gestió, és ver que
gestionam a vegades amb més dificultats, perquè gestionar més
personal, perquè gestionam obra pública, perquè gestionam
molt més personal i vostès externalitzen tot el que poden.
Aquesta és la diferència fonamental. 

I, per suposat, que estaríem encantats que vostès haguessin
tengut la brillant idea que amb un ajuntament que estava
disposat a donar doblers per fer una residència haguessin fet un
conveni, tant de bo!, si en els instituts es fa així moltes vegades
i per què no a una residència?, per què a un institut és viable,
a un centre d'educació és viable i a una residència no? No té
contrarèplica, però m'agradaria saber per què per a una cosa és
viable i per què a l'altra no, tant de bo! Tal vegada així 
haguessin pogut fer el creixement de les residències més
exponencial del que tenim. 

Per tant, Sra. Durán, en el moment que vostè es confronta
realment a concretar per què fa aquesta esmena a la totalitat es
conforma la seva ideologia, i si és en aquest cas, estic molt
contenta perquè estic molt enfora de la gestió del Partit
Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Un cop tancat... la qüestió
incidental passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bona tarda a tothom. Centraré el
debat en el tema de les esmenes, tot i que també seria una
oportunitat tenir un torn de... un torn també de la consellera que
segur que ens aclariria algunes... de per què no es duran a

terme, però bé, ja les negociarem perquè al cap i a la fi el debat
és amb els grups parlamentaris.

El nostre grup ha presentat, com saben, nou esmenes
parcials en els pressuposts, a la seva secció 17, de les quals vuit
arriben a debat i a votació en aquesta sessió plenària d'avui. En
comissió es va aprovar una esmena, la 13321 del programa
232A, de cooperació al desenvolupament, i demanam
novament una altra oportunitat perquè aquestes vuit esmenes
que avui esmentaré i tractaré de defensar amb més cura que
l’altra vegada... per tenir èxit i que siguin aprovades.

Aquesta conselleria coordina i executa programes
íntegrament d'acció i intervenció social i des del nostre grup
parlamentari valoram que hagi augmentat el seu pressupost,
concretament, i crec que és l’important, el 13% de fons propis
que és realment on es pot valorar l’esforç perquè (...) és molt
bo d’assignar pressupost i altres actuacions i són ajudes que
van adreçades i entenem que han d’anar adreçades a la nostra
població per evitar l'exclusió social, afavorir evidentment la
integració i sobretot actuar davant la pobresa infantil, que és
elevada a la nostra comunitat autònoma i que quan parlam de
pobresa infantil parlam de pobresa familiar, estam en una fase
i nosaltres li hem donat suport, de reactivació i recuperació
econòmica i, per tant, social i en aquesta línia..., per això no
hem presentat una esmena a la totalitat a cap de les seccions i
dels ens públics en aquest sentit, però també gestiona seva
aquesta conselleria i aquesta secció el servei de valoracions i
atorgament de les ajudes a persones en situació de dependència
i discapacitat. 

I entenem -i aprofit que la tenc aquí, consellera- que des del
nostre grup parlamentari amb l'augment de pressupost que va
defensar vostè en comissió i també s'ha defensat pels grups que
li donarem suport, que aquestes partides aleshores contribuiran
a reduir la demora, l’elevada demora de temps de citar aquestes
valoracions i de fer les valoracions i les notificacions perquè és
important.

Per tant, les nostres esmenes, molt específiques, que van a
complementar actuacions que entenem que s'han de dur a terme
després de veure els pressuposts de cada una de les seccions i
veurà vostè que hem fet esmenes molt concretes. Entenem que
són esmenes molt... tenim l'oportunitat des del nostre grup
parlamentari, com tots, de la motivació, justificar-la perquè
vostès les puguin valorar i aquí crear un debat més polític, però
entenem que el debat polític està precisament en el fet de
presentar les esmenes.

Miri, la nostra primera esmena, la 13324, va en la línia de
donar el suport necessari i urgent a les famílies per poder
disposar de la figura de l'assistent personal. Sap que nosaltres
entenem que aquest suport està demandat per molts de
col·lectius, especialment per atendre una atenció més
multidisciplinar a pacients, per exemple, a pacients ELA,
d’esclerosi lateral amiotròfica que necessiten aquesta figura i
que la demanden, de fet a una compareixença vàrem esmentar
aquest tema.

Una altra esmena, la 13325, demanam donar aquest suport
als ajuntaments perquè puguin dur a terme l'eliminació també
de barreres arquitectòniques i facilitin l'accessibilitat a les
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persones amb diversitat funcional als espais d'oci i temps lliure
de titularitat municipal.

Vostè m'ha dit..., vostès em diran, no la interpel·lo a vostè,
però em diran que les competències estan traslladades, d’oci i
temps lliure, als consells insulars i als ajuntaments també.
Nosaltres, consellera, sempre deim el mateix, tant de bo tots els
ajuntaments tenguessin els recursos suficients, els seus consells
o tant de bo les polítiques, totes dels consells tenguessin aquest
objectiu, aquesta esmena està per complementar on encara no
hi som. No parlam d'oci i temps lliure, sinó de l'accés a aquest
oci i temps lliure a instal·lacions públiques.

L'esmena 13326 proposa que l'OBIA doni una formació
específica a un col·lectiu, un col·lectiu que nosaltres entenem
que està fent intervenció en valors, intervenció educativa,
malgrat que no sigui formal, que és el voluntariat de les
associacions juvenils i per a la prevenció d'abusos... de
possibles abusos a la infància i l'adolescència, aquesta actuació
dels educadors de temps lliure també és fonamental tractar-la
en aquestes activitats de temps lliure.

L'esmena 13327 sol·licita que es convoqui una línia
d'ajudes a entitats del tercer sector..., associatiu, el tercer sector
d'entitats de temps lliure, perquè aquests filtres HEPA per a la
prevenció de la COVID els puguin adquirir, és un cost
important que molts no poden.... assolir i que, evidentment, és
un espai on la socialització dels infants i dels joves, moltes
entitats treballen des del voluntarietat en la integració, és a dir,
hi ha infants que ni tan sols paguen una quota on estan inscrits
a les entitats, és important també la seguretat pel tema de la
COVID.

L’esmena 13319 va adreçada a la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, concretament a la instal·lació, nova
instal·lació, a la nova ubicació d'Es Fusteret per una qüestió de
millorar la..., no dic l'aspecte sinó l'adaptació de l'entorn
d’instal·lacions esportives  que al seu nou trasllat encara no en
disposen. 

Hi ha un grup d'esmenes, la 13320, 13322, 13323, 13324,
que corresponen a la política de cooperació al
desenvolupament i ajuda humanitària. Vaig molt ràpid, però no
deixar-me cap esmena. Els diré, consellera, que vostè sap que
nosaltres hem vinculat sempre la política de cooperació al
desenvolupament i ajuda humanitària específicament,
específicament, als llocs de major pobresa, de major necessitat
d'ajuda humanitària i d'intervenció comunitària, però
evidentment la COVID ha provocat una migració forçada, no
es pot exercir el dret a la migració, s'ha d'exercir l'obligació
sobrevinguda a aquesta migració més agreujada per la COVID.
El pressuposts vostè l'ha pujat, nosaltres li hem donat suport a
aquesta línia i el que feim és afectar les partides pressupostàries
de l'increment del que va convocar el 2021, que el 2022
aquesta diferència vagi concretament a un objecte afectat que
és en estratègies i en projectes per a la COVID d'equipament,
el cost que suposa l'equipament, les infraestructures allà, així
com la logística que pugui tenir amb un conveni amb l’AECIB
per posicionar aquesta ajuda; concretament COVID,
concretament COVID. No es fa enfora del pla director, sí que
és ver que hi ha una incidència molt específica COVID, el
vàrem debatre l'altre dia al Consell de Cooperació, de fet, el pla

anual no contemplava el concepte COVID, però assumien els
tècnics que implícitament el tema COVID era present a tot el
pla. Entenem que aquesta línia de subvenció es pot focalitzar en
aquest sentit. 

Els he de dir que proposam mantenir les ajudes del tot
justificades per afectar aquesta part que li he comentat, i
sobretot perquè crec que la gent entendrà, la ciutadania de les
Illes Balears entendrà perfectament dins la seva solidaritat i
dins aquests valors d'humanisme necessari de corresponsabilitat
i cooperació, entendrà perfectament que part dels pressuposts, 
aquest esforç de pressuposts d'haver augmentat vagi a donar
ajuda als països i a les poblacions i societats més pobres i que
més pateixen per manca d'accés a les vacunes i manca d'accés
a la salut pública i molt més en aquesta pandèmia. 

Miri, per una altra banda, volia sobretot fer la intervenció
a un debat molt més acurat del que són les altres esmenes que
també tenen els altres partits. Nosaltres al principi no vàrem
donar suport a totes les infraestructures que es demanaven, es
demanaven unes  partides importants en infraestructures, tant
El Pi Proposta per les Illes com el Partit Popular. Nosaltres som
partidaris, ho hem dit en diferents pressuposts, que s'arribi a un
consens entre Govern i grups de l'oposició, però sobretot entre
batles, batlesses i el Govern en tema de fer un pla
d'infraestructures racional, equitatiu i que no deixi ningú o cap
municipi amb prioritat.

Avui ha sortit al debat, nosaltres no hem demanat un pla
d'infraestructures, però ha sortit al debat. La rèplica del Govern
ha estat, vostès demanen, alguns grups demanen
infraestructures per a alguns municipis concrets i d'altres
queden fora. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, entenem que
s'ha de reorientar el Pla d'infraestructures en tots els àmbits:
socioeducatiu, sociosanitari, sanitari i, evidentment, educatiu,
tot i que no està tan afectat per aquesta voluntat, però
evidentment entenem que els grups són legítims a dur aquí
propostes que els traslladen ajuntaments o els traslladen
col·lectius. Per tant, nosaltres passarem, ja els anuncii als grups
parlamentaris que han fet esmenes, l’anunci d'abstenció que
vàrem fer global a les partides d'aquest àmbit, les votarem..., li
donarem suport.

No donarem suport a les partides pressupostàries, l'esmena
13011, em sembla que era en aquest cas d'El Pi, quan
evidentment són partides que surten de desmuntar, o la del
Partit Popular, en temes de sindicatura de..., de l'Oficina
anticorrupció. Crec que era el Partit Popular que la feia, és a
l'única que no li donarem suport.

El tema del síndic de..., síndic de les persones o defensor de
les persones grans, nosaltres reiteram la nostra, Sra. Pons,
nosaltres li donarem la nostra abstenció, perquè crec que és una
manera de reivindicar de bell nou que aquest parlament, dins
aquesta legislatura, dugui a terme l'estructura de l’oficina..., el
Síndic de Greuges del Parlament i que aquesta estructura
estigui integrada dins el Síndic de Greuges. Entre altres coses
sé que vostès demanen la immediata dotació de la retribució
que tengui el defensor o defensora de la gent de la gent gran,
però nosaltres entenem que no ha de ser aquesta via a través
d'una atribució d'un alt càrrec, no quedaria un altre remei, com
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que el director de l'Oficina Balear de la Infància i
l'Adolescència que és a través d'una secció, a la secció 17.

Nosaltres en tema de l'IB Jove vull aprofitar, no donam
suport al que sigui buidar una partida de l'Institut Balear de
Joventut. Per què? Perquè té necessitat de gestió de les seves
pròpies instal·lacions i vostès el destinen a un casal de joves a
un municipi on entenem que hi ha partides pressupostàries del
capítol 7, que hi ha partides pressupostàries de capítol 7
precisament per a ajuntaments i dotar-los. Entenem que l’alberg
i el campament de La Victòria d’Alcúdia, necessita un constant
manteniment, és una instal·lació molt antiga i vostès saben que
nosaltres sempre els hem demanat un major augment
pressupostari. Esperam i feim seguiment d'aquestes d'aquestes
obres. Per tant, no donarem suport a aquesta destinació més
concreta.

Llavors, en el torn de rèplica que tenc faré més esment a
qualcuna de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
Sé que s’han transaccionades algunes esmenes, consellera, però
dir-li que vaig fer la visita, vostè ho sap, a Es Fusteret abans i
a Es Fusteret avui a la nova ubicació i vaig detectar, l'esmena
va en la línia del que vaig detectar, es fa per afectació de la
Fundació Institut S’Estel? No em sembla malament, els ho dic,
no em sembla malament. Em semblarà malament si una partida
petita que es pot fer no es posar en marxa la mesura el més
aviat possible. 

Per altra banda, també agrairé que es replantegin les
esmenes a les quals en el seu moment no varen donar suport en
comissió i estic a la seva disposició per aclariment o fins i tot
per a  qualque transacció que considerin per afectació d'una
altra partida o un aclariment de la seva motivació.

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 diputades. Sra.
Consellera, molt bon dia. Nosaltres celebram, i molt, aquest
increment del pressupost de la seva conselleria. Li vull fer un
primer anunci, nosaltres votarem afirmativament el pressupost
d'aquesta secció 17, la conselleria que vostè dirigeix. No vull
ni imaginar que hagués pensat si o que hagués passat si, amb
aquest drama que vivim, hem viscut i encara malauradament
sembla que viurem, hagués estat aquesta conselleria en mans
d'altres partits polítics. Vull..., si fos El Pi seria una altra cosa,
però no és el nostre moment, com bé sap també la Sra. Sureda
que es troba aquí entre nosaltres. 

Bé, nosaltres valoram positivament l'increment d'aquest
pressupost perquè pensam que és necessari aquest increment.
És suficient allò que fan? No, sabem que no és suficient ni ho
serà mai. Tampoc no volem fer demagògia d'uns drames
individuals i col·lectius de tots els tipus, com hem viscut, ni
farem d'aquestes persones que pateixen una arma política per
poder treure un rèdit a l'hora de les eleccions. 

Pel que fa al capítol d’esports, nosaltres, és veritat, pensam
que fer un poliesportiu o fer una pista d'atletisme, com és el cas
concret que nosaltres demanam i que contestaré també al Sr.
Fuster o al Sr. Gómez, del Partit Popular i Ciutadans,
respectivament, que han anomenat aquestes partides concretes
que nosaltres feim, bé, explicaré per què ho hem fet, però estic
d'acord amb vostè que l'esport és sinònim de salut, de
prevenció, però no només de salut física sinó també emocional,
mental. A la fi som un còctel els humans de molts d’ingredients
que passen precisament perquè tot estigui en equilibri, i és un
difícil equilibri el que hem de poder tenir els humans i les
humanes en el moment que patim. 

Per tant, nosaltres també estam d'acord amb una de les
frases que vostè ha pronunciat, no estam d'acord que s'han de
fer guetos, és a dir, no hem de fer guetos per als pobres. Hem 
d’ajudar que mengin? No, el que hem de fer és que es
reinsereixen a la societat de la millor manera possible. Per això
s'ha de tenir una dignitat i perquè passa per dignitat és tenir una
feina, poder-se valer per a ells i elles mateixes i pensam que en
aquest sentit estam en total afinitat amb això que ha dit i que
pensam que intenta fer, igual que la Conselleria de Treball.

Crítiques, n'hem fetes durant tot l'any, però crec que és el
moment de parlar de doblers i com s'han d'invertir. Així que li
contaré, que vostè ja ho sap, les esmenes que ha presentat
aquest grup parlamentari des de la positivitat, i pensam que són
necessàries. És veritat que n'hi ha dues que tenen a veure amb
la construcció d'un poliesportiu a Costitx i d'una pista
d'atletisme a Porreres. No hem de ser molt intel·ligents per
saber qui ens ho ha demanat. Clar, ja sabem qui, però vostès
saben que hi ha un caramull de seccions en aquest govern i hem
demanat coses concretes per a molts de municipis, tant si El Pi
hi és, com si El Pi no hi és; aquells que ens ho han demanat i si
ens ha semblat que era just, ho hem fet.

Jo entenc, Sra. Consellera, perquè és la mateixa
argumentació que ens va fer l'any passat, que s'han d'establir
convenis amb els municipis, amb el Consell, a l'hora de poder
construir un poliesportiu, una pista d'atletisme, però també li
record que l'any passat -i em referesc a l'esmena 13033
d'aquesta construcció del nou poliesportiu a Costitx- vàrem
demanar 500.000 euros. Vostès ens varen..., vostès, el grup
parlamentari que dona suport a la seva conselleria, ens varen
transaccionar per 100.000 euros, perquè es començàs; què
passa, que aquests 100.000 euros, no s'ha fet res. Per tant,
nosaltres repetim, no s'ha fet res els 100.000 euros estan
aprovats però estan descansant a qualque racó o invertits a una
altra banda. Per tant, torn a insistir en aquest nou poliesportiu
a Costitx per a la salut mental, emocional, com dèiem, i
necessari, perquè a més a més, no tenen cap pista polivalent
que sí tenen a altres municipis. Així que ens agradaria que s'ho
pensassin.

Igual que la construcció d'una pista d'atletisme a Porreres,
per 1 milió d'euros. Nosaltres hem afectat algunes partides, els
poden agradar més o els poden agradar manco als diferents
grups parlamentaris que avui són aquí, però jo crec que amb
imaginació i bona voluntat es poden treure d'una banda i agafar
de l'altra, és a dir, allà on sigui adient. A nosaltres ens és igual,
ja hem fet molt d'exercici mental per poder dir a veure d’on
podríem treure aquests doblers perquè no facin mal a ningú que
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ho necessiti. Bé, idò, si no ho hem fet del tot bé els plantejam
una transacció, perquè estarem encantats de dir-los que sí; però
sobretot vull posar l'accent a una petició, que la diré al final. 

Primer, vaig a la 13032, que és augmentar la partida per
destinar a l'adaptació de l'edifici de l'escorxador a Sóller per
instal·lar un centre de dia per 2 milions d'euros. La necessitat
d'un centre de dia és òbvia, és necessària, i vostè ho sap
perfectament, i ho saben també tots vostès; és l'esmena 13032,
la quantia són 2 milions d'euros, podríem fer i acceptar una
rebaixa, però creim que el que hem de fer és treure-la; però
treure-la a rotlo, no treure-la del nostre panorama.

I, per acabar, vull parlar d'aquesta 13011, que nosaltres
pensam que és imprescindible, Sr. Gómez, és necessària.
Nosaltres estam d'acord que ha d'anar dins la figura del Síndic
de Greuges. A més, vull recordar -aquí la tenc i la m’he
assenyalada en rosa fúcsia que, per cert, és el meu color- allò
que consider més important, que aquesta proposició no de llei
que va presentar el Grup Parlamentari El Pi, es va aprovar el 22
d'abril de 2020, amb una esmena incorporada. Nosaltres
demanàvem, i argumentàvem sobretot, que les persones grans,
aquest col·lectiu, és cada vegada més nombrós a conseqüència
de l'augment de l'esperança de vida experimentat als darrers
anys, i a pesar de la pandèmia aquesta esperança de vida
continua creixent, afortunadament; un col·lectiu heterogeni
amb múltiples qualitats i aportacions, com és el cas de la cura
de persones dependents i d'infants, l'establiment de relacions
intergeneracionals, els savis de la tribu, als quals hem d’atorgar
tot el nostre respecte i estima per contribucions econòmiques
i perquè, també, per altra banda, necessiten prestació de serveis
sanitaris i socials. I vostè, consellera, ho sap perfectament. 

Per tant, nosaltres entre d'altres punts, i a aquest vaig, vàrem
demanar en el punt cinquè d'aquesta proposició no de llei que
s'instàs el Govern de les Illes a estudiar la creació de la figura
del defensor de la gent gran a la nostra comunitat autònoma, un
professional independent i d’acreditat prestigi, amb funcions
d'inspecció i control sobre l'actuació de les administracions
públiques, que vetlli per la qualitat de vida dels nostres majors,
en tots els àmbits.

Volem un defensor de la gent gran que tengui línia directa
o que la gent gran tengui línia directa amb aquest defensor; no
volem, igual que vostè no vol aquest gueto per a pobres, no
volem un defensor que faci de pare a aquesta gent gran, ja són
grans, tenen criteri i han de poder tenir algú a qui queixar-se de
tots nosaltres quan no els ho feim bé, i sabem que de vegades
deixam molt a desitjar com a societat i com a persones que els
ho hauríem de donar tot a aquests majors que ens han donat la
vida.

Per tant, en aquell moment -perdonin que faci història- en
aquell moment què es va fer?, es va fer una transacció o una
esmena, més ben dit, que deia bé, idò molt bé, farem aquesta
figura del defensor de gent gran, anirà subjecta al Síndic de
Greuges. Això els ho he contat perquè vull justificar per què hi
torna a haver aquí una esmena als pressuposts de l'any que ve,
que torna a fer la figura de defensor de la gent gran, per 60.000
euros. Mirin, jo crec que ha d'anar subjecta a aquesta llei que
s'hagi de fer, al Síndic de Greuges, nosaltres estam com a grup
parlamentari d'acord que això ha de ser així; ara bé, posin fil a

l'agulla, perquè del moment..., és que la gent gran d'ara no
queda congelada a l'espera que aprovem una llei, no queda
congelada a l'espera que tenguem un Síndic de Greuges, que ho
tenguem organitzat. Aquesta gent continua envellint, continua
tenint demandes, continua tenint necessitats. Per tant, l'hem
posada amb tota la intenció.

Per tant, facin-me si volen una transacció i diguin-me que,
a partir d'ara, en el moment en què s'aprovin aquests
pressuposts, es començarà a fer feina perquè aquest defensor o
defensora sigui una realitat. I per això nosaltres hem mantingut
aquesta petició en els pressuposts de l'any que ve. Sé que vostès
ho comprenen, tenen gent gran a prop, i sé que saben com
nosaltres que ens necessiten, per tant, no els abandonem fins
que el Síndic de Greuges sigui una realitat, perquè potser per a
ells no hi serem a temps, per a altres sí, però no per a aquests.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Abrimos ahora el turno en contra. Por
parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos participará la
Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobem davant la llei
més important que té aquesta cambra cada any, com són els
pressuposts de la nostra comunitat autònoma.

Els pressuposts de 2021 van ser per protegir les persones,
així com protegir el mercat laboral. Ara toca reforçar i
consolidar la protecció social, la diversificació del model
econòmic i la transició energètica per lluitar contra la
desigualtat i per construir una societat més forta. Hem
d'avançar cap a la normalitat i, des d'Unides Podem, pensem
que són uns pressuposts positius que posen l'accent al reforç de
l'estat del benestar. Un clar exemple n’és l'augment en la
partida de dependència en aquests pressuposts, amb l'objectiu
d'eliminar les llistes d'espera, millorar les prestacions i els
serveis, així com un augment de personal, amb la  millora de
les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores.
Entenem que aquests pressuposts expressen el compromís amb
la protecció i drets socials, enforteixen els serveis públics i
avancen per la lluita contra la desigualtat. Sabem que queda
molt per fer, però no donarem cap passa enrere per recuperar,
consolidar i enfortir l'escut social de la nostra comunitat
autònoma i del nostre país.

En referència a les esmenes presentades a aquest
pressupost, començaré per les esmenes del Partit Popular.

Ja en comissió vàrem aprovar o transaccionar aquelles
esmenes que entenem que anaven en la línia de plantejar el
que..., de les línies de fa un moment que acabo de comentar; la
resta d'esmenes no les acceptarem, i els explicaré el perquè.
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S'ha presentat una esmena a la totalitat al Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. La
Sra. Durán hi ha fet referència i ha interpel·lat directament la
Sra. Consellera, en aquest sentit. Per a aquest exercici de 2022,
aquest consorci té actuacions previstes en inversions reals per
acabar obres de residències o iniciar construccions de
residència de llarga estada o per a persones dependents a Son
Martorellet, Son Dureta, a Marratxí, Maó, Es Castell, Sant
Llorenç, Andratx, Sant Lluís i Llucmajor, així com els centres
de dia de Porreres, Calvià, Cala d'Or, Son Xigala, Porreres i
Calvià; unes versions per valor de més de 27 milions d'euros.
I vostès, els del Partit Popular, diuen que no estan d'acord amb
aquestes polítiques d'infraestructures.

Per altra banda, com bé ha dit la Sra. Durán, vostès
presenten deu esmenes d'afectació o..., sí, d'afectació,
evidentment, a aquests pressuposts per més o menys un valor
d'uns 4,5 milions d'euros per a la construcció de residències i
centres de dia a Sant Josep, Es Migjorn, Fornells, Alaior, Es
Mercadal, Ciutadella, Felanitx o Manacor.

Sra. Durán, jo ja li vaig demanar en comissió i li torn a
demanar avui, a veure si em pot respondre: ¿tots aquests
municipis tenen solar i convenis firmats per poder iniciar les
construccions d'aquestes residències i centres de dia, i així
poder justificar l'afectació d'aquests 4,5 milions?, els
ajuntaments, han fet aquestes sol·licituds o han iniciat els
tràmits per poder-ho dur a terme? Perquè de la informació de
la qual jo disposo, no és així.

Per exemple, vostès demanen la reforma del centre de dia
Son Macià a Manacor. A Son Macià, no tenim cap constància
que hi hagi un centre de dia. A Sant Josep, vostès demanen
iniciar la construcció d'una residència; Sant Josep està pendent
d'un solar per una herència, una herència compartida amb les
tres administracions, on hi ha una clàusula que ara mateix,
segons tinc entès, està pendent de veure si una congregació
religiosa hi renuncia o no hi renuncia, per poder disposar
d'aquest solar per poder fer la construcció d'aquesta residència.
Per tant, a dia d'avui encara no existeix aquest solar disponible,
per poder justificar l'afectació d'aquesta partida. Els
ajuntaments ni de Ciutadella, ni d’Es Mercadal, ni Felanitx, ni
Alaior no han sol·licitat cap infraestructura nova. Alaior
disposa d'un solar que està com a equipament educatiu a
l'extraradi d’Alaior, prop del polígon. L'ajuntament, governat
pel Partit Popular, ha de fer la seva feina i ha de modificar
aquest ús, perquè es pugui començar a parlar de la construcció
d'una nova residència i també d'un centre de dia, una residència
i un centre de dia que estan reclamat per la ciutadania d'Alaior. 

Per sentit comú, no podem acceptar les vostres esmenes,
que bloquegen més de 4,5 milions d'euros per a la creació de
residències i centres de dia dins l'exercici 2022, que no
disposen ni de solars, ni convenis, ni res de res, que deixen fora
residències o centres de dia, que sí seran una realitat, com és,
per exemple, la residència de dia de Maó o d'Es Castell. 

Una altra esmena que també rebutjam, és la 13655, una
esmena de substitució que treu la partida de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. Com
ja s'ha dit al llarg del debat del dia d'avui, clarament aquesta
oficina incomoda i la volen llevar. Què és el que realment els

incomoda, prevenir i investigar possibles casos d'ús o de destí
fraudulents de fons públic, o qualsevol aprofitament il·lícit?
Aquest és un dels objectius de l'Oficina i vista la història que
tenim aquí a la nostra comunitat, trobem que és una oficina
imprescindible per evitar robar i malversar els doblers dels
ciutadans i de les ciutadanes d'aquesta comunitat autònoma. 

El Partit Popular també presenta esmenes en matèria
d'esports. Algunes esmenes  les vàrem aprovar en comissió i
d'altres les continuam rebutjant. Com les que demanen ajudar
els clubs, entitats que participen en campionats nacionals. La
resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, per la qual
es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb
equipament d'esports individuals i col·lectius que participen en
competicions de categoria nacional, publicada en el BOIB el 28
d’octubre, diu que es destinarà 1.300.000 euros per a l'any
2022. Cada any aquesta partida va augmentant. L'esmena
presentada és molt menor comparada amb el 1.300.000 euros
que ja tenim actualment dins aquests pressuposts. 

En referència a les esmenes de Ciutadans, continuam
mantenint la transacció que vàrem fer a la comissió amb
l'esmena 13322, una transacció de 40.000 euros per a projectes
d'acció humanitària per al desenvolupament de les zones d'alt
impacte de la pandèmia en països emissors d'emigració forçada. 

En referència a l'esmena 13319, vostè ja ho ha dit, Sr.
Gómez, li farem una transacció i pel que he pogut entendre dins
la seva intervenció, diu que ja està bé. Les esmenes que vostès
ens proposa, que són les millores per a equipament esportiu,
avui li faré una transacció amb el propòsit que així sigui
acceptada, tal i com ha manifestat. El que passa, que tal i com
ha dit, vostès proposen l'esmena de substitució a la Fundació
Balear i nosaltres li proposarem l'esmena a la Fundació Estel
per a les millores d'espais lúdic i d'oci en els centres
socioeducatiu juvenil Es Fusteret, per exactament el valor que
vosaltres vau proposar.

En referència a les esmenes del partit El Pi Proposta per les
Illes. Amb l'esmena 13011, demanen una partida per impulsar
la figura del defensor de la gent gran. En comissió, Sra. Pons,
si no record malament, l’esmena que finalment es va aprovar va
ser per iniciar un estudi per incorporar aquesta figura a la futura
Llei de la gent major. En aquest sentit li farem una transacció
a aquesta esmena de 5.000 euros, perquè es pugui fer un estudi
per la viabilitat per a la futura Llei de la gent major, que ja ha
dit la consellera aquí en diverses ocasions que ja s'està iniciant
i s'està treballant, perquè a finals de 2022 la puguem tenir aquí. 

La resta d'esmenes del partit El Pi les rebutgem. Com la
13034, on demanen una pista d'atletisme a Porreres, que és
competència insular. I volen llevar 1 milió d'euros de la
Direcció General d'Innovació. Vostè, Sra. Pons, ha dit aquí que
bé, que bé, que ja havien pensat totes les esmenes i que estaven
pensat, a veure a qui menys afecti o qui menys la necessiti. Per
a nosaltres, la Direcció General d'Innovació té un pressupost de
poc més d'1.800.000 euros, si li llevem ja 1 milió, vostès el que
volen és buidar-la, una direcció que per a nosaltres és
importantíssima, per a la diversificació econòmica, per al canvi
productiu d'aquesta comunitat autònoma. D’on volen llevar els
doblers, de la convocatòria de bons tecnològics per fomentar la
digitalització i la innovació dels sectors empresarials
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empresarials? Diguin com volen fer un canvi de model
productiu, sense invertir en estudi i innovació, que és un
element essencial per al creixement econòmic i social per a la
nostra comunitat autònoma. 

Per acabar, esperem que aquestes tres transaccions que
tenim aquí sobre la taula siguin acceptades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Mayor. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Molt bones tardes,
diputats i diputades, els que sou aquí presencialment i als que
hi sou telemàticament. A la Sra. Durán la veig darrera com una
cortina, la salud i esper que estigui bé i ja aquests símptomes
lleus li hagin desaparegut. Precisament quan jo l'he sentia
parlar, m'ha vengut al cap, no fa molt, vaig anar a veure una
obra de teatre, d'un certamen que feien de gent gran, i alguns
representaven obres que eren d'autors coneguts i altres s'havien
permès el luxe de fer la seva pròpia obra. I precisament n’hi
havia una on hi havia tres dones que seien als portals de ca seva
a fora, aleshores anava passant gent i gent que passava, gent
que escorxaven, amb “escorxar”, em referesc que els treien la
pell, evidentment no en un sentit literal, sinó en un sentit
dialèctic. Llavors, quan va haver acabat de passar gent, varen
començar amb la nora, amb la sogra, amb el gendre, i el més
divertit de tot va ser que quan varen haver acabat, varen dir “i
tanta sort, tanta sort que no ens agrada criticar”, que és gairebé
el que li faltava dir a vostè quan ha acabat la seva intervenció,
de dir,“tanta sort que no ens agrada criticar”. 

Bé, jo crec que precisament i bromes a part, -i m’he permès
el luxe, en vista de les hores que són, si feim qualque cosa
d’aquestes, ens deixondim un poc, no és ver?, m’he permès
aquest luxe i, per tant, anem per feina. 

Evidentment, crec que tant a nivell personal com a nivell
col·lectiu, quan hi ha una situació límit a la vida, és quan les
persones treuen el millor i moltes vegades també el pitjor. I
crec que això que ens passa com a persones, també passa com
a col·lectius, i també és important saber aprendre dels errors
que s'hagin comès o dels possibles errors que s'hagin comès.
Evidentment, la manera que tenim de plantar cara a un conflicte
evidentment dirà molt de nosaltres. I crec que en aquest sentit
és important fer aquest esforç d'anàlisi constant, perquè hem
patit a la darrera dècada dues crisis importants, evidentment
amb diferents plantejaments i amb diferents maneres, o amb
maneres oposades de donar sortida, evidentment, a totes les
conseqüències que ha tengut aquestes crisis, la primera
econòmica i l'altra econòmica i sanitària, evidentment en primer
i econòmica i social, etc. 

Bé, i al marge de plantejaments, al marge de postulats, al
marge de defenses, etc., hi ha una qüestió que és fonamental i
que corrobora que aquests plantejaments, que són evidentment
els pressuposts, perquè en parlam molt, però no feim. I, per
tant, els pressuposts són aquella prova del cotó que vaig dir una
vegada, aquella prova del cotó de l'anunci, que diu bé, quines
són les prioritats, perquè al cap i a la fi, allà on posam doblers,
és allà on marcam les prioritats que té el Govern i les que
tenen, evidentment, els grups que li donen suport. I crec que
això és important. 

Tornar dir que presentam uns pressuposts amb un increment
del 26 i busques per cent, amb 309 milions d'euros, que és
sense cap dubte, una xifra rècord i si a això hi afegim el que
invertim en educació i el que invertim en sanitat, evidentment,
queden demostradíssimes quines són les prioritats d'aquest
govern i dels partits polítics que li donen suport. 

Em permetran també que expressi, especialment a tots els
grups que conformen l'oposició, l'agraïment que no hagin
presentat una esmena a la totalitat. Sí que no entenc allò de
l'IBISEC, no ho he entès o no ho he comprès, entendre sí que
ho he entès, però comprendre, no ho he comprès. Jo entenc que
moltes vegades entrar en aquestes dinàmiques que el Govern fa
una cosa i l'oposició n’ha de fer una altra i presentar una
esmena a la totalitat a Serveis Socials era un poc bèstia, no?,
bé, idò el farem l'IBISEC, i així no rep ningú.

Bé, jo crec que..., escolti, la consellera ho ha explicat
claríssimament i en aquest sentit ha estat molt didàctica, hi ha
molta despesa compromesa d'exercicis anteriors i enguany n'hi
hem afegit, hi ha un pla de feina i, per tant, que hi ha retard?, hi
ha retard. M'ha sobtat molt que vostè digui: “a Eivissa, no..., si
ho haguessin mirat amb més estima...”, dic, bé, jo no sé si
vostès tenen un sistema que permeti construir una residència
suspesa enlaire, però a mi m’és mal d’imaginar que es pugui fer
una residència quan no tens un solar. Per tant, si no hi ha solar,
digui’m on hem de fer la residència, no sé si per ventura vostès
han inventat... el Sr. Casado ara que està en una etapa com a
molt brillant de la seva vida té qualque proposta en aquest
sentit, semblant a la de l'energia solar. No ho sé, ho desconec
no?

Jo en tot cas els agraesc moltíssim..., perquè crec que són
uns pressuposts dels quals parlam avui aquí, a dia d'avui, que
no només impliquen una feina per part de la conselleria en un
sentit -diríem- polític, dels càrrecs polítics, sinó que darrere hi
ha els tècnics, però hem de tenir en compte que es tracta d'una
conselleria que imposa una dinàmica constant de relació, de
coordinació, de feedback amb moltíssimes entitats, les entitats
del tercer sector que de qualque manera també han participat
activament en la redacció d'aquesta proposta de pressuposts,
tant les que es dediquen a l'àmbit social com les que es
dediquen a l'àmbit esportiu, amb propostes que s'han recollit
que vénen d'associacions esportives, que vénen de federacions
esportives, les ONG -les ONG-, que és una gran riquesa que
tenen aquestes illes, que al cap i a la fi ens obrin una finestra al
món per conèixer moltíssimes, moltíssimes realitats que són en
certa manera desconegudes si no fos per ells mateixos i que, a
través del consell, també s'han fet diferents propostes i aquestes
també evidentment s'han incorporat dins aquesta proposta de
pressuposts.
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El mateix també que el mateix Parlament de les Illes
Balears, és a dir, una persona tal vegada per ventura que s'ha
perdut els debats anteriors que hem tengut, és a dir, en
comissió, en ponència, etc., és clar, no veu dins la proposta les
esmenes que sí que ja vénen incorporades dins aquesta
proposta que arriba al Ple del Parlament i que especialment
crec que és important posar-les en valor, tant les que s'han
presentat i s'han acceptat com les que no, que entenc també que
des de la immensa majoria dels grups que ho han fet s'ha fet des
d'una consciència total, totalment activa i participativa de voler-
ho millorar. 

Algunes s'han acceptat, s’han incorporat i altres no, i entenc
que també ja se n'han anat explicant els diferents motius, per
temes competencials o bé perquè, com ha dit abans la
consellera en el seu torn, els doblers evidentment no basten per
cobrir totes les necessitats, i, per tant, un ha d'establir prioritats,
i segurament, si en tenguéssim el doble encara no bastaria i
encara hauríem de seguir establint prioritats.

Jo crec que en aquest sentit, però, el que avui sotmetrem a
votació és un text on darrere hi ha molta feina, tant feina
parlamentària, com també feina de la conselleria, com també
feina de la nostra societat civil, i aquesta, sense cap dubte,
també és una d'aquelles qüestions que hem de posar en valor. 

I em cenyiré si no els sap greu a dues transaccions que
farem in voce, per la qual cosa demanaria que, evidentment,
tots els grups hi estiguessin d'acord, perquè aquesta seria la
manera que anassin endavant. 

Una fa referència... -he donat abans còpia als lletrats per
escrit- a la 13319/21 on hi havia una esmena que feia
referència, era del Grup Parlamentari Ciutadans, a la Fundació
S'Estel, especialment quant a una millora a les pistes esportives
i hem fet una transacció, però que afecta  la partida d'origen,
que en aquest sentit vostès proposaven que fos a la Fundació
Balear de l'Esport i nosaltres els proposam que sigui amb fons
propis de la mateixa fundació.

           Una d’El Pi que feia esment també a la importància, en
la qual coincidim, evidentment, de la figura del defensor de la
gent gran, molt necessari i que, evidentment, també ja n'hem
parlat en diverses ocasions. Crec que en aquest sentit és
important ressenyar la importància d'aquest perfil i,
evidentment, també del Síndic de Greuges. La mateixa
consellera n'ha parlat en diferents ocasions, és una situació
certament anòmala, per exemple, que el Defensor del Menor
hagi de penjar de Benestar Social quan el que hauria de fer és
fiscalitzar entre altres coses també la feina que es fa des de la
conselleria i, per tant, aquest síndic de Greuges del qual puguin
penjar aquests defensors, el Defensor del Menor i el Defensor
de Gent Gran, evidentment, comença a ser un tema urgent i
que, per part nostra, evidentment, ens agradaria que quedàs
resolt aquesta legislatura.

En referència després ja a la resta d'esmenes, tant la
consellera com la companya d'Unidas Podemos que m'han
precedit en la paraula ja també han mostrat quin serà el
posicionament per part dels grups que donam suport al Govern
de cara a aquests pressuposts, com dic, que han estat molt
participats, fins i tot també pensin que recullen moltes

propostes de proposicions no de llei que s'han debatut i que
sempre n’hem pogut parlar i, a més, també és important
posar-ho en valor en un to molt cordial des de la Comissió de
Benestar Social i que evidentment també formen part d'aquesta
proposta de pressuposts. 

Res més a afegir. Moltíssimes gràcies a tots i totes. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ensenyat. El Grupo Parlamentario
Mixto dividirá su tiempo, en primer lugar tiene la palabra la
Sra. Font por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i salutacions des de la distància,
Sra. Durán, també li ho volem dir des d'aquí.

MÉS per Menorca no va presentar cap esmena a la secció
d'Afers Socials i Esports. I pensam que és un bon senyal que els
grups de l'oposició només hagin presentat una esmena a la
totalitat, és una bona notícia, no és una secció amb moltes
esmenes en general i la gran majoria són d'afectació i ens ha
agradat veure que les esmenes tenen en general un to positiu, i
creiem que s'ha de reconèixer.

Mantindrem el sentit de vot fet a comissió i, com ja han dit
portaveus que m'han precedit, els motius per votar en contra
són bàsicament dos: perquè no coincidim en el programa en el
qual fan baixa o perquè es demanen infraestructures que ja
estan previstes, com passa amb el geriàtric d'Es Migjorn, tot i
que jo li he de dir, Sra. Consellera, que aquest geriàtric sempre
em du una mica despistada, però esper que finalment sí que es
pugui fer.

Tot i donar suport als pressuposts d'aquesta secció, des de
MÉS per Menorca, fa temps que pensam que cal replantejar-se
el model d'atenció a la gent gran, prioritzant que puguin viure
a casa seva que és el lloc on tenen tots els seus records i on se
senten més segurs, però, certament, avui no és el moment de
debatre models, sinó de com finançam les nostres illes durant
l'any 2022 i hem de tenir clar que continuem vivint amb la
incertesa de la COVID, i ja sabem com condiciona la
pandèmia. 

La crisi econòmica produïda per la pandèmia fa necessari
oferir recursos i serveis socials a aquella ciutadania en situació
de vulnerabilitat, hem de seguir donant respostes a una societat
cada vegada més envellida i amb més malalties cronificades. 

Aquesta conselleria és un bon mirall de com canvia la
societat i de la necessitat d'anar ampliant serveis que fa uns
anys ningú no hagués pensat. 

Hi ha esmenes que ens hagués agradat que s'incorporessin,
ho hem de reconèixer, però també entenem que tot allò que
s'aprovi s'ha de poder dur a terme i hem de ser plenament
conscients que potser hi ha accions que la conselleria no podria
desenvolupar amb el gran volum de feina que tenen i el que
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volem és una conselleria eficient i eficaç amb el que té
pressuposta.

Aquesta conselleria, ho he dit abans, és el mirall de la
nostra societat i tenim una societat que més que mai necessita
de recursos. Necessita, en poques paraules, d'un estat de
benestar fort i ben finançat, perquè la pandèmia s'ha posat
davant una situació d'incertesa amb un ecosistema que ha
arribat al límit, i tot açò són conseqüències directes per a les
persones, sobretot les més vulnerables. Per tot açò i mentre
mantinguem aquest sistema econòmic que expulsa la gent i que
genera dia rere dia més desigualtats necessitam una conselleria
d'Afers Socials i Esports molt forta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé bona tarda a tothom, ja
duim si no m'equivoc, amb aquest el setè debat dels
pressuposts, són uns quants.

Primer de tot agrair tant al Sr. Fuster, a la Sra. Durán, com
als portaveus que m’han precedit, el to. Crec que és el primer
debat en el qual hi ha un to molt calmat, molt tranquil, de la
mateixa manera com ha dit la portaveu que m’ha precedit, el to
de les esmenes també ha estat molt positiu. Llavors és d’agrair
un to d’aquest caire, esperem que continuï així fins al final del
debat.

Primer de tot ha parlat el Sr. Fuster de les esmenes
d’esports, crec que ja han explicat el problema que era, tal
vegada eren molt dedicades puntualment a algunes qüestions,
tot i que potser es podria treballar en algunes esmenes per al
pressupost de l’any vinent, estaria bé que fossin més generals
i miréssim un poc a més illes. I hem dedicaré a la part ara
mateix, no dic que sigui menys important, esport, però sí la que
té més prioritat que és la qüestió la consellera Santiago a fer
moltes vegades, perquè els pressuposts són limitats, no tenim
una qüestió il·limitada i menys si estan dient tot el dia que no
pot augmentar el deute, que tenim una qüestió de finançament
de les accions que s’han de fer.

Sra. Durán, ha parlat que sí s’han de fer més qüestions, més
qüestions i més qüestions. La mateixa pàgina web en la qual he
revisat les dades aquest matí, he revisat un parell de capítols
sota els programes de protecció social. I li puc dir que el 2011
hi havia 125 milions i el 2021 hi havia 207 milions en protecció
social. Per posar una xifra, perquè al final crec que és el més
gràfic. Vol dir que tenim més gent que necessita? No ho sé,
però si mirem abans de la pandèmia, perquè és cert que pot ser
la xifra de despesa consolidada de 2021, no sigui tan clara per
qüestió que pot haver-hi hagut increments, podem mirar la de
2019, 180 milions, sí que hi havia un increment 2020, 187
milions; 2021, 207 i 2022, si no m’equivoc està prop dels 240

el pressupostat en protecció social, només en aquesta part o
subapartat de la seva conselleria.

També han parlat del tema de la inserció i sí que és cert que
s’ha de tenir en compte que la inserció ha de ser real, no pot ser
diferenciada. Crec que aquí, tot i que el to ha estat bé, hem de
tenir clara la diferència de les polítiques, la inserció ha de ser
una persona que ja té el problema de tenir mancança de
recursos, no la pots inserir per un camí diferent, perquè si no,
no l’estàs inserint, li fas un camí a mida i llavors sí que farem
una societat de rics i de pobres. I crec que no és el que es vol
fer.

Referent a la discapacitat, tot i que sabem, Sra. Santiago,
que hi ha un retard, és cert també que hi ha una programació i
que s’està reduint aquest retard dels certificats de discapacitat.
Ho dic ben bé, perquè conec persones a Formentera que ho han
tramitat i que el retard sí que s’està corregint, tal vegada es
tarda sis mesos i potser ara no arriba ni als dos mesos. Sí que
s’ha fet l’esforç que es desplacin metges per fer la valoració de
la discapacitat i sí que s’està reduint. No li puc dir exactament
la xifra, sé que s’està reduint i després també són qüestions que
s’estan fent.

Després, referit a l’època de la pandèmia que no podem
oblidar-la, aquesta conselleria ha tingut una part molt important
per exemple amb la RESOGA. La RESOGA s’ha resolt també
a més amb la col·laboració de les entitats locals i dels consells
insulars. Em consta que el Consell de Formentera va posar tot
a l’abast per poder tramitar la RESOGA, cosa que altres
entitats no van poder fer i es van quedar sense poder acabar de
tramitar. A la gent no li arribava. Al Consell de Formentera el
mes de desembre de l’any passat estaven tramitats totes les
RESOGA que s’havien demanat i estaven també cobrats. I sí
que és cert que la conselleria, una vegada estaven tramitats, era
diligent per fer-los.

Res més. Crec que és una conselleria,... Bé, sí que em queda
una cosa, les dues esmenes que s’han presentat amb transacció,
si són acceptades, com després no tindré temps per poder
contestar, serien votades per la nostra part en positiu. 

NO, no ho diré, perquè seria canviar el to del debat i crec
que no correspondria.

Així que, bona tarda i l’enhorabona Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Sanz. Interviene ahora el Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Bones tardes, diputats, diputades,
consellera, membres del Govern. Bé, havent analitzat els
pressuposts d'aquest any, havent escoltat amb detall la
consellera en Comissió d'Hisenda i també a la resta de grups
parlamentaris, crec que podem concloure que estam davant uns
bons pressuposts per a 2022. Estam debatent respecte de la
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conselleria, especialment sensible per a tots els grups, ja que
ens hi va el benestar de la ciutadania i de les persones més
necessitades. Crec que durant els debats en comissió, al llarg de
l'any, ja tots els grups solen tenir una especial voluntat per
arribar a acords, en la mesura de les possibilitats de cada grup. 

La voluntat crec que hi és per part dels grups, és la que
espera la ciutadania per part nostra, però clar, a vegades l'acord
polític sabem que és complex, principalment també per la
trajectòria i disposició de posar uns pressuposts pensant en la
ciutadania des d'una o una altra política. Sens dubte, la
trajectòria d'aquest govern del pacte deixa en el temps un
balanç en les diferents legislatures, que posa de manifest la
diferent manera de veure els problemes i posar solucions a les
necessitats de les persones. Enguany no és un any diferent,
tenim uns pressuposts que augmenten la comunitat en 450
milions, respecte de l'any passat, que com s'ha comentat, és un
9,5%, la major despesa social de la història i que, per part de la
conselleria que ens ocupa, augmenten quasi en 64 milions, amb
un 26% més respecte de 2021 i en quasi 100 milions respecte
de 2020, augmentant així en un 43%. 

Crec que aquestes dades, que són objectives, posen de
manifest d'una manera clara, l'esforç d'aquest Govern per
consolidar l'estat del benestar, en uns anys complicadíssims des
del punt de vista social, amb la pandèmia de la COVID. En
aquest sentit i des d'un punt de vista purament pressupostari,
que no es pot deslligar mai de la política i de la manera
d'entendre la despesa social, avui ens arriben més doblers que
mai de l'Estat i d'Europa. El fet que hi hagi un govern
progressista al capdavant, amb una visió més federalista de la
realitat d'Espanya i preocupat per la despesa i la igualtat
d'oportunitats ... Igualment, des d'Europa s'ha entès que la
sortida d'aquesta crisi, s'havia de fer des d'una sortida social.
L'arribada dels fons europeus i l'aposta per una sortida ben
diferent de la crisi de 2018 i que van lligats a un model
econòmic, però també promocionant un altre model lligat al
progrés social, encara que no es vegi igual des de totes les
comunitats autònomes. És la diferència, com els deia abans, de
les diferents perspectives de la política. Aquí en el Parlament
tenim la possibilitat de poder-les confrontar. 

Aquests pressuposts, els grups parlamentaris han tengut
l'oportunitat de presentar les seves esmenes i matisar al detall
les despeses globals o els objectius i perspectives de la
conselleria. El Partit Popular ha presentat una esmena a la
totalitat del Consorci d'infraestructures i ja ha explicat la Sra.
Durán, que han presentat per anar acompanyats d'una crítica en
general a la conselleria. I les han presentades vinculant també
a tota una sèrie d'altres actuacions. Hem d'entendre, per tant,
que si totes aquestes esmenes prosperessin i s'acceptessin, ens
hem de demanar què passaria. 

Jo li diré, Sra. Durán, em semblava una irresponsabilitat fer
aquestes dues accions conjugades. La veritat pens que ens
quedaríem sense un pressupost del Consorci, que és de 28,5
milions d'euros i l'alternativa que proposen és en actuacions on
encara, per exemple no hi ha un solar, com s'ha comentat, a
Eivissa, on encara hi falta un projecte a redactar a Es Migjorn
i l'informe precisament per a aquest informe dels terrenys d'Es
Migjorn Gran, s'ha fet amb un informe extern a l'ajuntament
amb una falta de transparència total.

El centre de dia, on hi ha municipis i consells que han
traslladat la necessitat de voler aquestes infraestructures. Com
els deia, són un total de deu actuacions, deu alternatives, però
realistes amb la situació actual i que han acompanyat amb
aquesta esmena a la totalitat al Consorci. Els deia que em
semblava una irresponsabilitat, posin aquesta actuació
conjugada amb els dos..., tant amb el consorci com amb les
diferents esmenes. 

La suma d'aquestes esmenes que proposen, les deu esmenes
particulars són de 4,7 milions, una proposta que -deixin-me que
ho digui- està fora de context i fora de temps, fora d'un temps
d'un govern de progrés. El 2014, quan vostès governaven, el
Consorci tenia un pressupost de 3,5 milions d’euros. L’any
següent, el 2015 era de 2,9 milions d’euros. El 2022, la seva
alternativa de govern dels líders de l’oposició és de 4,7 milions,
enfront dels 28,5 milions d’aquest govern. L’any passat ja van
fer igual, si haguéssim aprovat les esmenes, aquestes
alternatives, avui no tendríem una política d'infraestructures
com la que tenim.

La companya de Podemos ja ha anomenat diferents accions,
i la consellera també, que s'han portat a terme a Felanitx,
Marratxí, Son Ferriol, es Pinaret, a Son Martorell..., no
repetiré, tampoc no es tracta de ser cansat. A Ferreries es va
inaugurar la passada setmana, també a Maó han començat les
obres.

Igualment, en relació amb l'organització, s'ha passat des de
2017 a 2021, a 460 places que estaven a la privada,
l'administració pública 283 places de centre de dia, i de salut
mental s’han concertat fins a 428 places. Del programa
d'Atenció a la dependència, la direcció general augmenta en 23
milions, un 19% respecte de l'any passat, i en quasi 146
milions, que ens situa en total en 146 milions; aquest any
s'espera augmentar 198 places de residència, 137 places de
centre de dia, 4.500 hores d'increment del servei d'ajuda a
domicili, i 4.000 terminals de teleassistència.

Respecte de les prestacions econòmiques, es passa de 46 a
50 milions d'euros, l'any passat ja es va produir un salt
quantitatiu molt important quan es passava de 32 a 46 milions;
per tant, en dos anys tenim aquests diferencials, que són 18
milions, passant dels 32 als 50 milions, sens dubte, una mostra
més de la diferència de les polítiques d'aquesta comunitat. 

La Sra. Durán comentava abans també, respecte de l'atenció
a la discapacitat, ja vàrem debatre -no fa gaire- a la comissió de
socials aquesta situació sobre la utilitat d'haver d'aprovar un
decret d'unificació dels processos de valoració de dependència
amb discapacitat, millorant la llista d'espera passant de dotze
mesos, fa dos anys, a cinc mesos d'ara.

Respecte de les esmenes, no podrem acceptar les esmenes
quant als programes de Respir, perquè és competència dels
consells tot i la cooperació ja existent. Respecte del programa
d'Atenció a la discapacitat, ja va comentar la consellera en la
seva compareixença el canvi respecte de 2021, passant
programes de salut mental a la direcció de Serveis Socials; en
les quanties totals no es veia un increment, se situava després
explicant aquest traspàs a la direcció de Serveis Generals, amb
40 places de serveis ocupacionals de salut mental, 20 places de

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 4 / 21 de desembre de 2021 6365

suport d'habitatge, també de salut mental, places d'habitatge
supervisat, 10 places per a acompanyament, i una concertació
amb l’ONCE de 10.000 sessions per a atenció primerenca.

Quant a salut mental, crec que avui -s'ha de recordar- hem
tingut la bona notícia per part de l'Estat de l'aprovació i posada
en marxa d'un nou telèfon d'ajuda i suport contra el suïcidi, que
és una passa més contra el risc d'aquestes conductes.

Seguiré ara amb les esmenes que vam acceptar en comissió
respecte del desenvolupament de la Llei de família, amb la
Direcció General d'Infància i Joventut i Família, que augmenta
aquest any en 2 milions d'euros; també s’ha augmentat en
professionals d'educació; igualment, es disposarà d'una llista de
psicòlegs per a menors abusats que sí tenen el suport de la seva
família; s'incorporen a les plantilles de Quatre Pins i Fusteret,
nou psicòlegs d’UTASI; a la passada legislatura ja es va créixer
amb un psicòleg, un l’any passat, en l'altre, i el 2022 amb un
altre. En aquest aspecte, cobriríem les esmenes en què es
demanaven: la 13646, 13647 i 13648. 

Respecte de la Direcció General de Joventut, augmenta fins
a 2.800.000 euros, hi ha una pujada de 53.000 euros per a
associacions de la joventut.

Després, presentaven vostès també una esmena respecte de
la pobresa infantil. Una vegada més, l'ingrés mínim vital per
part de l'Estat ens ajuda molt; una mesura que havia estat molt
criticada per vostès, que amb tots els anys que varen tenir la
possibilitat de fer política per implantar-ho no va moure ni un
dit perquè es fes realitat, que sens dubte, és un canvi de
paradigma per a les ajudes de les famílies i els infants més
necessitats, amb una pobresa sobrevinguda. A la comunitat es
passa també de 34 a 46 milions, consolidant els pressuposts de
les rendes socials, augmenten 10 milions, passam de 20 a 30
milions.

Igualment, les pensions no contributives: s'arriba a 7.437
famílies, i 9,2 milions d'inversió. També es mantindran el 2022,
com s'havia comentat, les subvencions: subvencions d'inclusió,
subvenció de pobresa energètica, es manté el conveni
d'Advocats també amb el conveni amb Menorca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mascaró, termine, por favor. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

... en els temes d’immigració. Sí, vaig acabant.

Respecte de la direcció General de Cooperació, on
Ciudadanos presenta diferents esmenes, vam votar i es va
acabar acceptant una esmena en comissió per a subvencions i
convenis per a projectes humanitaris a les zones d'alt risc. Des
de 2015 s'ha apujat en cooperació, enguany fins a 6,8 milions
d'euros...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mascaró, tiene que terminar, por favor. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Acab tot d'una. Seguint amb les esmenes de Ciudadanos,
com ha dit la Sra. Mayor, proposam una transacció: mantenim
la transacció de 13319 que passaria a ser de desafectació en
lloc de substitució i afectaria la Fundació Estel, la millora
d'espais lúdics i d’oci...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mascaró, no tiene más tiempo.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Res, senzillament, comentar les diferents esmenes que
s'havien comentat. Ho deixarem per al segon torn.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular
hará la réplica la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gracias, vicepresidenta. Bé, contestant un poc a la Sra.
Consellera, perquè jo no tenia torn de contrarèplica i no puc
contestar, estic convençuda que ella m'ha entès perfectament. 

Nosaltres de cap de les maneres, mai, i a més ho he dit a la
meva primera intervenció, no es pot substituir una subvenció
pel que és l'autèntica eina per treure una persona de l'exclusió
social, i ho he dit primer de tot, que és un lloc de feina; i ho he
dit abans, l'únic realment efectiu, són les polítiques transversals
adequades per combatre l'exclusió social, començant pel
treball, després els habitatges, i que precisament aquestes -
treball i habitatge- han estat unes polítiques oblidades durant sis
anys pel govern Armengol. Això és el que jo he dit abans. I
això és el que sempre hem mantengut des del nostre partit
polític, des del Partit Popular. 

No, evidentment, les persones que estan en exclusió social
no necessiten beneficència, necessiten unes ajudes
econòmiques durant un temps determinat i tot el temps que faci
falta, nosaltres no creim en la beneficència, Sra. Santiago, això
és cosa seva. Nosaltres no, nosaltres creim que han de ser unes
ajudes temporals per a totes aquelles persones que ho
necessitin, un temps, el que sigui, el que els que faci falta. 

I sí que és ver, vostè ha posat el crit al cel i ha dit que
nosaltres demanàvem un canal diferenciat per a polítiques
diferenciades, i que a les polítiques d'inserció les havia dominat
el SOIB... Escoltin, nosaltres demanam programes d'inserció
sociolaboral que, de fet, existeixen que, de fet, s'estaven donant
a tots els consells, estan a tots els consells, són programes
d'inserció que segueixen reclamant els treballadors socials i els
educadors socials, perquè hi ha uns determinats perfils -vostè
sap perfectament- que no aniran mai als programes que s'estan
fent a través del SOIB. Per tant, en casos determinats, i en
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aquell cas, sempre hi havia a través de la renda mínima
d'inserció, els consells insulars, idò seguiran sent necessaris
aquests programes de reinserció sociolaboral específics, Sra.
Consellera, i és així, no importa que posi el crit al cel perquè
vostè els coneix perfectament, i tots els altres diputats que han
parlat també els coneixen perfectament, perquè són, repetesc,
són programes que reivindiquen i que seguiran reivindicant
diferents sectors i, sobretot totes les ONG que fan feina amb el
tercer sector. 

Vostè ens deia que ens comparava un altre pic, una vegada
més, 430, ens torna a treure la nostra legislatura. Jo sí que la
record, Sra. Consellera, perfectament, i me’n recordaré crec
que tota la meva vida quan hi va haver una manifestació
importantíssima l'any 2011, perquè vostè com a consellera de
Serveis Socials en aquell moment, l'any 2010, des del mes
d'octubre no els pagava...

(Alguns aplaudiments)

(Mal funcionament del so)

Hi va haver una (...) del tercer sector i moltes d'elles no
cobraven o tenien deutes pendents, des de l'any 2007, Sra.
Consellera!

Per tant, quan vàrem trobar la situació que vàrem trobar
l'any 2011, evidentment, no es varen poder fer segons quines
inversions, però el primer que vàrem fer va ser pagar a tots
aquells que vostè va deixar sense pagar. Això només per dir-ho
perquè és cert i com que és una veritat és just que jo ho digui
aquí. 

Bé, Sra. Mayor, vostè ha parlat que Podemos creu en l’escut
social, però no ha dit ni mu de l'ingrés mínim vital, ni vostè ni
la consellera, perquè jo veig que ja reconeixen que ha estat un
autèntic frau. L'ingrés mínim vital és un frau. De les més de
36.000 persones que ho han demanat a les Illes Balears amb
prou feines han estat autoritzades o han tengut, han estat
concedides un 5%, un 5% de 36.000 persones de sol·licituds
que hi ha hagut, i a moltes d'elles els ha representat perdre
poder adquisitiu, perquè abans tenien una ajuda superior a
través de la RESOGA. Per tant, ja veig que ni tan sols han
parlat d'això. 

Vostè em deia que no estava d'acord amb les
infraestructures que nosaltres demanàvem, i em torna a treure,
per exemple, el cas de d’Alaior. A Alaior s'ha presentat un
projecte al Govern, estan a punt, sembla, de signar el conveni
i estan en tramitació del conveni. Per això, nosaltres hem posat
una sèrie de partides perquè es veuria la bona intenció que
s'arribi a signar aquest conveni i que sigui una realitat el
començament d'aquestes obres dins l'any que ve.

El Sr. Ensenyat, com sempre, comença amb bromes i no sé,
m'ha tret..., no sé si m’ha  volgut comparar si jo som una velleta
“tiquismiquis” que estic o no ... No, miri, jo som una
responsable, portaveu en aquest moment de Serveis Socials en
aquest debat parlamentari, i el que feim és mirar per totes
aquelles persones que estan en llista d’espera en aquest moment
a dia d’avui d’un centre de dia o d’una residència. I hem de dir
que si la Sra. Consellera deia que a l’any 2017 feien falta 566

places de residències, a dia d’avui a les Balears tenim 1.800
persones en llista d’espera per a una residència. Doncs,
nosaltres, el Partit Popular, miram per totes elles. Nosaltres si
hem presentat una esmena a la totalitat és perquè creim que
aquests pressuposts, ja derivats de tots els pressuposts dels anys
anteriors des que la Sra. Santiago és consellera, doncs, no van
destinats a rebaixar aquestes llistes d’espera que jo crec que a
tots ens hauríem d’avergonyir. 

També, Sr. Ensenyat, no sé si vostè es pensava que estava
a la Comissió d’Educació o mirant el debat de la secció 13,
d’educació, perquè ha repetit un parell de vegades l’IBISEC i
el consorci responsable de fer les instal·lacions sociosanitàries
és el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les
Illes Balears, i no l’IBISEC. Supòs que ho sabia, o no. Jo ara
ja l’he informat.

Quant a les esmenes que vostè ens fa in voce nosaltres no
tenim cap problema a acceptar-les, la veritat és que no tenim
cap problema i, a més, els agraïm que intentin arribar a un
acord. Tant de bo sempre fos així.

El Sr. Sanz ha dit que li ha agradat el meu to. Nosaltres
sempre intentam tenir un bon to, Sr. Sanz, sempre, el que passa
és que arriba un moment que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... reiterades per part de l’esquerra. 

Sr. Mascaró, no ens titlli una vegada més, ha dit tres
vegades que som irresponsables, no, Sr. Mascaró, no som
irresponsables, i ho hem demostrat cada vegada que governam.
La història d’aquesta terra ha mirat que no només defensam la
cosa pública, defensam tots els interessos d’aquelles persones
que ho passen malament i quan les persones ho passen
malament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, termine, por favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, ya acabo, Sra. Vicepresidenta, diez segundos-, el que
cream nosaltres, el Partit Popular, és feina, feina que, com he
dit abans, és l’única eina que és duradora per treure persones
d’exclusió social.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Durán. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos intervendrá el Sr. Gómez.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Miri, consellera, diputats, diputades,
sempre dic consellera. L’OBIA no l'hem esmentat. M'hagués
agradat que a un debat de pressuposts on es rebutgen esmenes,
no dic que tenguem temps d'especificar-les totes, però sí dir per
què, concretament quant a la motivació m'he especificat molt,
se'ns digui per què no.

Nosaltres hi creim, en les polítiques de joventut, per això
vàrem plantejar en el debat a la consellera el tema d'un pla
estratègic de joventut. Algunes esmenes que hi ha aquí van en
línia del que entenem que ha de recollir un pla estratègic. Com
que no es fa un pla estratègic presentam esmenes d’actuacions
molt concretes, i crec que no van de cap manera en distorsió ni
fora de la línia política d'aquesta conselleria, que la coneixem,
ni dels diputats i diputades, ...

Per exemple, el tema de l'Oficina Balear de la Infància i
l'Adolescència. El mateix director està d'acord. Jo he fet una
esmena d'afectació d'una partida de 20.000 euros perquè sabem
què val un estudi, perdó un estudi, unes sessions de formació
per a un teixit molt concret amb uns recursos propis que té la
conselleria, i que el director de l'OBIA, el Sr. Riera, està
d'acord amb aquesta línia. És veritat, ho he de reconèixer i ens
va sorprendre i vàrem fer una pregunta a la comissió que
s'havia reduït el pressupost i ell mateix va manifestar que li era
suficient, bé, li era suficient, però entrava un nou director amb
un nou pressupost i  nosaltres entenem que aquesta actuació va
molt vinculada a un problema que tenim i un problema que
deixa la formació a uns educadors fora de l'àmbit de la
intervenció, però que també eduquen en valors i també detecten
possibles abusos d'infants i adolescents: els educadors de temps
lliure a l'àmbit associatiu. I això demanam concretament a
aquesta esmena. 

Bé, idò, és que tornam al mateix, debat de pressuposts,
m'acaben de fer una transacció a un programa, si em fan una
altra jo li accept ara mateix si es fa la mesura. Jo deman, és
veritat que la mir a vostè, consellera, i no té possibilitats de...,
o sí de dir als diputats que li sembla que no és un problema de
la Secretaria General per afectar aquest pressupost ni que
minvarà cap pressupost del director de l'OBIA. Insistesc,
parlam de la prevenció i la detecció i l'orientació en tema
d’abusos, de possibles abusos a menors dins l'àmbit..., dins
aquesta intervenció educativa que deia i per això ho deia.

Llavors, tema de l'IB Jove, no sé si a través de l’IB Jove o
la direcció general, on vostès vulguin, però el tema de les
barreres arquitectòniques és una realitat i els ajuntaments no les
poden eliminar, no tenen pressupost suficient. Jo sempre apel
a la conselleria, que diu que no farà intervenció a competències
del consell, hi estic d’acord, llevat que vostè vegi que no hi
ha..., que la conselleria vegi que no hi ha equitat i que hi ha
associacions i que hi ha joves a altres illes que no tenen la
possibilitat d’accedir-hi. És veritat que hem d’anar als consells
insulars, però si els consells insulars no ho fan el Govern crec
que ha de tenir un paraigües de subsidiarietat, si m’apura, és un
concepte que vostès manegen també, d’actuació. I li proposam
això.

Bé, que no estiguin d’acord em pareix molt bé. Deixi’m que
defensi com a oposició una proposta que, a més, la conec,
consellera, és un tema que conec. Per tant, tal vegada li pos
massa passió defensant-les, però parlam de joventut en positiu,
i aquí només parlam en positiu d'un sector que no és un sector
amb una problemàtica concreta, no són joves en situació de
mesures judicials, no són joves o infants o adolescents amb
necessitats d'una tutela de l'administració, però hi ha altres
col·lectius de joves que també dins aquesta necessitat no tenen
una igualtat d'oportunitats envers gaudir de l'oci, del temps
lliure educatiu, és a dir, valors. Era per aquí que anaven les
esmenes, en aquest sentit.

Crec que..., no sé si he contestat les altres esmenes.
Respecte d’algunes, crec que li he dit al Partit Popular, el tema
de l'esmena, li deia a la Sra. Durán, que, per cert, no l’he
saludada, la salud ara, Sra. Durán, quan es traspassa una
competència, una partida pressupostària en matèria de
dependència a discapacitat concretament, em sembla que era
l'illa d'Eivissa -crec-, nosaltres no hi estam d’acord. Ja li vaig
explicar en comissió, nosaltres entenem que s’ha de mantenir
la partida que vostè demana que es traslladi a dependència i
s’ha de..., discapacitat, i s’ha de dotar més la discapacitat, no
minvar la que hi ha. Per això, no ens abstindrem d’aquesta
partida.

Em sembla que no em deix cap altre posicionament, no
m'agrada deixar-ne deixar cap. Sra. Durán, Sra. Pons,
evidentment, nosaltres hi érem a la comissió on s'aprovava, on
es considerava que la figura del Defensor de Gent Gran,
inqüestionable. L’únic que li he dit és que no estam d'acord que
la partida que surt d’un altre programa vagi destinada a una
retribució d'un alt càrrec, en aquest cas, pel que li he explicat
abans. Em sembla que li han transaccionat. Nosaltres, en
principi, li manifest que és un marc molt més gros i duia un
estudi en tema de llei i que hi estiguem d'acord. Tant de bo
arribem a allò que li he comentat. 

Li diré una cosa, però, i això sí que és rotund. Nosaltres
donam suport a la figura del Síndic de Greuges i dins aquesta
Sindicatura de Greuges, el Defensor del Menor, el Defensor de
la Gent Gran, però amb el consens dels grups parlamentaris. Ha
de sortir del debat d'aquest parlament, de tots els grups
parlamentaris i s'ha de treballar des dels grups parlamentaris,
que és el que pretén l'Estatut d'Autonomia amb aquesta figura.
En aquest sentit, si vostè accepta aquesta transacció que li han
fet nosaltres inicialment li hem dit que seria abstenció, nosaltres
li donarem suport.

Reconsideració al que li he plantejat, també hi ha hagut
una..., vostè ha esmentat un programa en tema de S'Estel, de la
Fundació Estel, em pareix molt bé, però nosaltres el que no
volem és llevar el que sí hem detectat, que són necessitats
d'activitats esportives, les que siguin. Per tant..., m'han passat
una transacció on parlen d'oci i activitats lúdiques, si vostès
estan d'acord a no acotar-lo i poder obrir la possibilitat que
aquesta actuació polivalent es facin també activitats esportives
sense concretar un esport, nosaltres acceptarem l’esmena i ho
agrairem.

I quant a la reducció...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, president- quant a la reducció nosaltres trobam que
el capítol 7 és poca cosa, però a l'exterior ja és una gran
actuació, per tant, acceptarem la transacció que ens han
esmentat abans a capítol de cooperació al desenvolupament. 

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, seré
breu, però he vengut fins aquí perquè així els veig a tots... en
plenitud, cosa que m'agrada perquè estam com en una espècie
d'exercicis espirituals o de convivència aquests dies amb la Llei
de pressuposts de 2022.

Vull dir simplement, que no ho he dit abans, que amb les
votacions que farem a les esmenes que ha presentat la resta de
grups parlamentaris, nosaltres, com hem fet en altres ocasions,
no som partidaris que quan es presenta una esmena que tots els
partits polítics, a no ser que vagin en contra del nostre ADN o
el nostre tarannà, ja en vàrem parlar ahir per exemple en temes
de llengua, ens mourem entre un sí i una abstenció. Ara bé, vull
dir que hi ha un vot contrari al Grup Parlamentari Popular i és
concretament l’esmena 13482, que és l'esmena a la totalitat al
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials, no hi
estam d'acord, en absolut. Pensam que no és una esmena
adequada tot i que podem respectar els motius pels quals s'ha
presentat. 

Sra. Mayor, vostè ha dut el seu guió molt ben preparat, però
jo crec que en aquell moment en què jo he pujat aquí i he
intentat defensar amb tota la meva passió, amb la nostra passió
d'aquest grup parlamentari, la nostra esmena del Defensor de
Gent Gran, vostè m'ha dit, primer, que ja s'havia parlat en
comissió d'una transacció, no s'havia parlat de res, em varen dir
“no, paso palabra”, però a la fi sembla que hi ha hagut un
interès per part dels grups parlamentaris, entre d'altres el seu,
per fer una transacció a aquesta petició que es fa per no
abandonar el tarannà d'aquella figura en la qual tots vàrem estar
d'acord a través de la proposició no de llei que va presentar El
Pi de fer qualque cosa ja a partir d'això. 

Per tant, dir que nosaltres, a pesar que vostè ha dit si volíem
llevar una partida d'innovació o com volíem arribar a una
innovació i digitalització i totes aquestes coses i una transició
energètica, com és que llevaven d'aquesta partida, també he dit
a la meva intervenció primera, jo sé que vostè sempre fa les
crítiques en positiu i jo li ho vull valorar, hem dit que la treguin
d'allà on vulguin, que ens és igual, eh?, que ens és igual que si
no anava d'aquí, anava d'allà, però, en qualsevol cas, vull agrair
a tots els grups parlamentaris que donen suport al Govern,

volem agrair en nom d'El Pi el fet que es faci aquesta transacció
per, almanco a partir de la Direcció de Planificació -així queda
contestat també el seu dubte i la seva preocupació, Sr. Gómez
de Ciutadans-, a través de la Direcció de Planificació, un estudi
comparatiu amb l'objectiu de configurar a la futura llei de
persones majors aquesta figura del defensor de la gent gran.
Nosaltres el que volem és que no s'aturi aquesta bona intenció
que vàrem tenir a la  Comissió d'Assumptes Socials. El que
volem és que no ens aturem i per tant, s'ha entès i per tant jo
vull, volem agrair molt aquesta sensibilitat que ha tengut envers
aquesta qüestió. 

Per altra banda, se'ns ha dit també que, perquè crec que
tampoc no han escoltat molt ni el que ha dit la consellera ni el
que hem dit nosaltres en aquest faristol, que aquesta petició que
hem fet de la pista d'atletisme per a Porreres que això no
corresponen al Govern, ja ho sabem, però hi ha una manera,
que fins i tot ha reconegut la consellera, que és fer convenis de
col·laboració, perquè defensam que l'esport és salut, emocional,
i ho torn a repetir, és físic, és mental, és salut en definitiva per
a la nostra ciutadania. 

Per tant, a Capdepera es va fer i a altres llocs s'ha fet, i l'any
passat a Costitx es va aprovar una esmena de 100.000 euros per
poder fer això. És a dir que si quiere se puede, si es vol es pot,
if we want we can, i ja no sé si parlar en més idiomes, en
francès, però no m'atrevesc; així que, perdonin la broma, estam
en un moment ja d'això, d'aquests exercicis espirituals, tant
compartits durant tantes hores, simplement dir que sí, que
gràcies que acceptam aquesta transacció, que esper que sigui
ben mirada per tots els grups parlamentaris, que ningú no s'hi
oposi, perquè a la fi és per poder tenir cura de la nostra gent
gran, que és el que volem.

Així que ..., res més, no, el més important. Jo ho he dit, les
votacions a la resta de partits polítics entre sí i abstenció, i un
no -ens sap greu, però és així- a l'esmena a la totalitat que ha fet
el Partit Popular. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Començam el torn de contrarèplica, pel
Grup P arlamentari Unidas Podemos, donam la paraula a la
senyora Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, insistesc de les
deu esmenes que vosaltres heu presentat l'afectació per un valor
de més de 4,5 milions d'euros continuo sense tenir resposta
exactament de quins són els convenis, quins solars hi ha i tot.
Vostè ha posat l'exemple d’Alaior, que estava a punt, estava a
punt, estan en tràmits de parlar, o sigui ni cap conveni ni res. I
vostès el que volen ja directament és afectar aquesta partida. I
en comissió ja li ho va dir un altre representant d'aquí d'aquesta
cambra, que el que no es pot fer és fer afectacions o partides a
aquells ajuntaments on governa i llevar-ne de partides d'altres,
això és el que no es pot fer. Per tant, per sentit comú continuam
mantenint el nostre vot en contra de les seves esmenes
d'afectació per un valor de 4,5 milions en infraestructures tan
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necessàries com són residències o centres de dia que hi ha ni 27
milions pressupostats per a aquest 2022.

En referència a la pobresa, exclusió social i la desigualtat
que vostè ha dit i que ens ha criticat, que no han sortit aquí per
defensar ni per dir res ni del salari mínim interprofessional, ni
res, dir -li que nosaltres estam molt orgullosos, en aquest cas
d'haver iniciat i que per primera vegada en la història d'aquest
país, a nivell estatal hi ha una prestació, hi ha una prestació per
a les persones de risc de pobresa extrema, Mai, mai, ni
vosaltres, quan vau estar governant a nivell estatal, vau ser
capaços d'atreure aquest tipus de prestació, i és més, allà on
governau a les comunitats autònomes, en el moment que s'ha
ficat aquesta prestació, vosaltres, de seguida l’heu llevat a
nivell de comunitat autònoma, quan aquí el 2020 i el 2021 ha
estat el reforç de l'escut amb la RESOGA, ha estat el reforç de
les persones per pal·liar tots els efectes d'aquesta crisi
socioeconòmica que hem tingut i que hem patit amb aquesta
pandèmia.

Salari mínim interprofessional, n’estem súper orgullosos, no
arriba a tothom?, és cert, hi ha molt de camí per recórrer, i és
insuficient?, és cert, però per això estam treballant i estem molt
contents, en aquest cas, que s'hagin aprovat en el Congrés dels
Diputats totes les mesures que han servit per millorar una
miqueta més aquest ingrés mínim vital, com per exemple
mesures simplement d'un increment de 100 euros a les famílies
per a cada fill de 0 a 3 anys o de 70 euros per als fills de 3 a 6
anys, o un increment de 50 euros dels 6 anys a 18 anys, per
cada família per cada fill menor d'edat tenen un increment en
les partides de l'ingrés mínim vital. També hi ha hagut un
increment per a les persones amb discapacitat que en aquest cas
puguin cobrar. 

Queda molt, molt per fer, però, Sra. Durán, siguem seriosos.
Quines són les esmenes que vosaltres vau presentar a l'ingrés
mínim vital? Quines són les esmenes? Primer, no el volíeu, i
després, on es veuen realment les línies polítiques és allà, a
l'ingrés mínim vital. Però, dit això, l'exclusió la pobresa, la
desigualtat no només es combaten o es pal·lien amb prestacions
socials i amb escut social. Clar que sí que és necessari, sobretot
per a la gent en pobresa extrema, però és que ho hem repetit
moltíssimes vegades a moltes comissions, necessitem un mercat
laboral; o sigui no pot ser treballadors pobres, no pot ser, s'ha
de fer una reforma laboral, hem de tenir també un canvi de
model, i, sobretot aquí, en aquesta comunitat autònoma, amb
una diversificació de l'economia, s’ha de tenir un accés a
l'habitatge digne. Hem de regular els preus de lloguers perquè
la gent pugui tenir accés a l'habitatge digne, que això és el que
empobreix la gent. I això se sap per l'informe de 2019, de 2020,
de 2021, d’EAPN, quan ho diu clarament que aquestes són
bàsicament les problemàtiques reals que empobreixen la nostra
població. O sigui, no només, i és clar que sí, enfortir el nostre
escut social, que és insuficient, perquè realment és insuficient,
però s'ha de seguir enfortint, però treballar també per a tota la
diversificació econòmica, per tenir uns drets laborals dignes,
per a un salari mínim interprofessional digne i per a l'Ingrés
Mínim Vital, com la RESOGA, com les pensions contributives,
com totes les prestacions socials que s'han d'enfortir i seguir
construint, en aquest cas.

Sobre les residències, que vostè deia que hi havia ara 1.200
persones aquí, a Mallorca, en el 2015 hi havia 2.500 persones,
ara, en el 2021, 2022, tenim 1.200 persones, és ver, és ver,
segueix essent una població important, és ver, es fan passes, ho
sabem, i vostès es volen carregar el consorci quan es posen en
marxa més residències i més centres de dia, es van fent passes,
es van fent passes i, a poc a poc, se’n faran més.

Sobre Ciutadans, acceptem la transacció que vosaltres heu
fet.

Referent a El Pi, Sra. Durán, jo al que em referia era a la
PNL,...

(Remor de veus)

... -Sra. Pons-, em referia a la proposició no de llei que vàrem
aprovar sobre la figura del Defensor del Poble. Però, bé, ens
alegra que hagi acceptat la transacció, perquè sí que veiem molt
positivament que es valori aquesta figura en aquest cas.

I ja per finalitzar, només desitjar una ràpida i prompta
recuperació, tant a la Sra. Durán com al Sr. Sagreras, que feia
un moment que aquí era, tant com als diputats i diputades que
han donat positiu i a aquells que s'han vacunat, i si no torn més
a pujar a aquest faristol, bones festes a tothom.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, moltes gràcies. Intervindré des de l'escó,
perquè seré breu. Crec que any rera any a la passada legislatura
vàrem començar a reconstruir uns serveis que havien estat molt
malmenats i, en aquest sentit, a partir d'aquesta feina inicial que
es va fer a la passada legislatura, any rera any hem anat
consolidant un programa de feina que, entre d'altres moltes
coses, ha permès ser un coixí important per afrontar una de les
situacions, segurament, de les més difícils que ens haurà tocat
afrontar en els darrers temps, com és aqueixa crisi sanitària,
social i econòmica. Què hagués estat, sense aquest coixí, sense
aquest desplegament de serveis que s'iniciaren la passada
legislatura?

I que enguany, tot i les dificultats, hem seguit augmentant
i se seguiran consolidant, precisament per donar resposta a tots
aquells reptes que, evidentment, la nostra societat ens planteja,
amb tota la dificultat del món. I crec que d’això en som molt
conscients.

Abans parlàvem que si tinguéssim el doble de pressuposts,
segurament encara hauríem de prioritzar a quines actuacions els
dedicam.
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Res més que agrair, en nom del nostre grup, tota la seva
feina, la de la seva conselleria, de tot el personal, dels tècnics
i, molt especialment, de totes aquelles entitats del tercer sector,
de cooperació, de federacions i associacions esportives que han
participat en l'elaboració d'aquests pressuposts que avui
segurament s'aprovaran en aquesta cambra, i també als grups de
l'oposició totes aquelles aportacions que estic ben convençut
que les han fetes des d'un esperit totalment constructiu, algunes
s'han incorporades dins aquesta proposta i altres no ha estat
possible, la qual cosa, evidentment, no suposa que no en
puguem parlar dins el marc de la Comissió de Benestar de
Benestar Social.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president. Intentaré ser una mica més breu que a
l’anterior intervenció, senzillament corroborar també la
satisfacció del nostre grup per poder haver arribat a acords amb
els Grup Parlamentari Ciudadanos i amb l'esmena del Grup
Parlamentari El Pi, com havíem fet abans també amb el Grup
Parlamentari Popular, amb les esmenes en comissió. 

Després, Sra. Durán, vostè m'ha dit que l'havia citada, que
li havia dit “irresponsable” tres vegades, jo, la veritat, és que no
les he comptades, sí sé que se m'ha acabat el temps, però,
deixant de banda aquesta petita broma, sí que em sembla una
irresponsabilitat la proposta d'esmena a la totalitat al consorci.
Pensi que parlam, vostè ha apuntat damunt la taula una
proposta de 4,9 milions amb diferents actuacions a diferents
municipis, al marge i a canvi de 28,5 milions d'euros. Si vostè
mateixa creu que falten infraestructures, que falten residències,
que falten centres de dia, no m'explic aquesta baixada en la
inversió, per açò la qualificava d'”irresponsable”, perquè som
al parlament i s'acabarà votant aquesta esmena a la totalitat.
Evidentment, nosaltres hi votarem en contra.

Vostè deia que aporten feina, que la conselleria, com li ha
dit la consellera, del que s'encarrega és de sufragar les
desigualtats entre la ciutadania. Aquest govern, des de la
Conselleria de Treball i des de moltes altres, de manera
transversal, s’encarrega també de crear feina i s'encarrega en
aquest moment, en el mes de novembre estàvem en màxims
històrics d'ocupació, i quan no hi ha hagut aquesta ocupació, la
diferència també d'un govern socialista a un govern de dretes,

per exemple, la tenim amb la crisi del 2018 on vostès tenien els
ERO i nosaltres tenim els ERTO; és a dir que a moltes de les
polítiques socials s’aprecia perfectament la diferència que hi ha
entre els dos governs a l’hora de donar suport a la ciutadania i
a la gent que ho necessita.

(Alguns aplaudiments)

Jo li deia que en el seu moment, també, des del Govern de
l'Estat, quan van governar amb el Sr. Rajoy, van tenir la
possibilitat d'implementar l'Ingrés Mínim Vital, no ho van fer,
és cert que són iniciatives que amb el temps costen, necessiten
la seva implantació i que en aquests moments no es troba en la
situació que tots desitjàvem. Al marge d’açò, la conselleria
d'aquest govern també en el seu moment va posar la Renda
Social Garantida. Vostès també van tenir al seu moment
l'oportunitat de poder posar la Renda Social Garantida, en
aquest aspecte a altres comunitats també tenen l'opció encara de
poder-la posar, traslladi-ho a les comunitats on vostès
governen, si tant li agrada!

Jo el que venc a dir, Sra. Durán, és que jo no sé si és
irresponsabilitat, però, sí, per una banda, però pens que també
és per falta de voluntat política, i açò és el que li volia dir al
principi de la nostra intervenció, des d’aquesta comparació
podem debatre sobre esmenes, però al final el que passa és que
es confronten dues polítiques i una manera d'afrontar-les.

Per acabar, en resum, crec que som davant uns bons
pressuposts, que els grups amb les esmenes han evidenciat
també que són així, amb les esmenes que han presentat,
consoliden uns serveis socials per a la comunitat i presenten
nous programes també, igualment amb l'ajuda de prestacions a
diferents col·lectius i sectors que necessiten, essent solidaris,
com som en aquesta terra, i també cap a l'exterior amb la
cooperació. La diferència d'aquest govern és evident, i crec que
la ciutadania així ho percep, i res més.

Moltes gràcies i bones festes a tothom.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Per fixar la seva posició, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Santiago, no sé si lo voy a
hacer un flaco favor, pero es usted tal vez de lo mejor que haya
en este gobierno, desde la más absoluta discrepancia
ideológica, pero al menos creo que desde el punto de vista de
la gestión, pues su gestión no es mala. También, no sé si eso
significa que es usted muy buena o que sus compañeros no lo
son tanto pero, en todo caso, vaya la parte positiva de que
pensamos que usted, dentro de las misiones que tiene
encomendadas, pues la gestión es aceptable.

También es cierto que a usted le toca una de las partes más
amables del Gobierno, que es esa ayuda a las personas que más
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lo necesitan, eso siempre es la cara bastante más amable que la
consellera de Hacienda, que lo que hace es meternos la mano
en el bolsillo. Entonces, siempre es mucho más fácil repartir
que recoger, eso es cierto. Le ha tocado a usted una parte, pues
mucho más agradable y yo creo que, como bien se ha dicho, se
ha notado mucho en el tono de este debate. 

Y lamento, lamento, y se lo tengo que decir así porque creo
que es mi obligación hacerlo, que es una lástima que esta
gestión, que en el conjunto del Gobierno no es ni de lejos la
peor, se haya visto ensombrecida por esa larga sombra que le
va a perseguir, creo, que a lo largo de toda su carrera política,
de las menores tuteladas; yo creo que si usted hubiera tenido
más valor político, hubiera salido fortalecida, si hubiera
favorecido esa comisión de investigación que en su momento
se le pidió y que, por desgracia, no hemos tenido.

Pero si me permite, como estamos en estas fechas navideñas
que nos introducen un poco a la nostalgia, yo nací en el año 65.
El año 65, los Presupuestos Generales del Estado ascendían a
725 millones de euros actuales, y esto se lo digo porque es casi
nueve veces menos de los presupuestos con los que cuenta hoy
en día solo esta comunidad autónoma; y como ha hablado usted
de casi, de una manera, yo diría que despectiva, de aquella
labor asistencial que hacían los ayuntamientos, que sí, las
señoras del ropero de la Iglesia y todo aquello que nos suena un
poco a blanco y negro y naftalina, pero yo creo que habría que
tener respeto por unas instituciones que, si los Presupuestos
Generales del Estado eran de 725 millones de euros, imagínese
el dinero con el que contaba el Ayuntamiento de Palma, que
aun así y todo intentaba hacer esa labor asistencial, de ayudar
al más necesitado y como muy bien se le ha dicho, la mejor
labor asistencial que puede hacer cualquier gobierno es la
generación de riqueza.

Porque un estado funciona cuando hay una sólida clase
media, una base muy amplia de cotización, que son esos a los
que luego va a venir la Sra. Consellera de Hacienda a meterles
la mano en el bolsillo para que coticen y soporten todo este
estado del bienestar, el estado social, y no hay otra política; y
lo malo es que ustedes, desde la izquierda, la política es
igualarnos a todos por abajo. Si todos somos pobres, no hay
pobres; porque si todos fuéramos igual de pobres, no habría
pobres. No, lo que tenemos que hacer es que haya una gran
clase media, muy poquitos ricos y muy poquitos pobres, y así
es cómo funciona un estado, y así es cómo se evoluciona.

Yo veo que a ustedes les cuesta entender esta cosa que es
básica, básica y que son las clases medias las que echan
adelante un país, las que le dan estabilidad y, sobre todo las que
contribuyen al bienestar del conjunto de los ciudadanos y el
poder hacer esa labor de ayuda asistencial -o como la quiera
usted llamar- de apoyar a los más necesitados que es lo que
debemos hacer. Pero el quid de la cuestión es que no haya
tantos pobres, que no haya tanta gente en riesgo de exclusión,
que la gente pueda pagar su factura de la luz, que pueda pagar
sus libros, pueda pagar el colegio de sus hijos, que no haya esa
necesidad de que tenga que venir el “papá Estado”, siempre
detrás a ayudar a esos gastos porque, al final, no habrá dinero
para todos. A esto, ustedes no lo quieren entender. No lo
entenderán nunca. 

Porque aquí se ha dicho “estas enmiendas no son nada
ideológicas”; pues no tienen nada de malo, las enmiendas
ideológicas, porque aquí también confrontamos ideologías,
claro que han de ser ideológicas las enmiendas, han de ir en ese
sentido en diferenciar lo que son ustedes de lo que nosotros
queremos representar.

Y por último, y ya muy brevemente, hemos oído hablar aquí
otra vez, otra vez, de muchos defensores, más defensores, más
chiringuitos, más historias... No necesitamos más defensores,
necesitamos que las instituciones funcionen. Nada más.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Amb la seva intervenció acabam el
debat número 7 i començam el debat número 8.

Debat número 8, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 18, Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions i
entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 18, Conselleria de Salut
i Consum, esmena 13483; secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, 13484; E22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears, GESAIB, 13485; F12, Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears 13486; F14, Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears, IDISBA, 13887.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció, 18 Conselleria de Salut
i Consum, al programa 411E, finançament sanitari, esmena
13576, esmenes 13635 a 13642, 13692 a 13723, 13738, 13739,
13746, 13747, 13748, 13756, 13767, 13780, 13785 a 13787,
13789, 13793, 13802, 13803, 13822 a 13824. 

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

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

Per a la defensa conjunta de les esmenes, començam el
debat amb el Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Borrás.

(Algun aplaudiment)
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LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ´:

Gràcies, president. Bones tardes, diputats, diputades. Dues
coses abans de començar el debat dels pressuposts: vull, en
aquesta primera intervenció al faristol, tenir un record molt
sentit per a totes les víctimes de la COVID: víctimes directes i
víctimes indirectes, que també seran moltes; i una altra cosa
que vull comentar és que l'altre dia em vaig alegrar molt pel
desistiment del plet de la Sra. Maria Antònia Font, però avui
també m'alegra molt saber que el fiscal ha llevat, ha trobat, que
no eren culpables els professionals, els dos professionals
sanitaris que varen atendre Alpha Pam. Tendrem més temps de
parlar....

(Alguns aplaudiments)

... sobre aquesta qüestió. 

Des del Partit Popular, hem presentat una esmena a la
totalitat dels pressuposts de la Conselleria de Salut per al
proper 2022, perquè consideram que no s'han complit els
objectius que plantejaven els pressuposts anteriors i aquests
consideram que tampoc no s'adapten a les necessitats dels
ciutadans de les Illes Balears. Creim que no estan suficientment
dotades partides que consideram molt importants, perquè en
una crisi sanitària, econòmica i social, que encara estam vivint,
no hi ha cap tipus d'innovació i són els mateixos programes, la
mateixa memòria i no aporten cap solució per revertir els
efectes de la crisi. 

Les comissions de reconstrucció i tots els experts han deixat
ben clar que la prioritat màxima és la salut pública, l'atenció
primària i la salut mental, que serà la pròxima pandèmia.
Vostès han deixat una vegada més, la salut pública només amb
vacunes i sense cap programa nou, ni per implementar hàbits de
vida saludable, ni per incrementar la promoció, ni la protecció
de la salut, ni la prevenció de la malaltia. Tenia ganes, quan la
Sra. Santiago deia que feia programes de salut pública, anar
quasi a la seva conselleria. 

Només tenim les vacunes estrictament obligatòries, les de
sempre, cap sorpresa ni una. Tampoc no tenim cap campanya
per afavorir vacunacions que la gent no s'està fent. El programa
de prevenció de càncer de còlon i recte, igual com el deixàrem
el 2015, a un terç de la població. El càncer de mama amb llistes
d'espera tremendes, només arriba a la meitat de les dones a què
hauria d'arribar. Vostès varen dir, vostè mateixa va dir,
consellera, que hi posaria mesures l'any 2019 i enguany ha
tornat sortir pels diaris. El programa de cèrvix encara no se sap
quan començarà. 

Vostè hauria de saber que perquè aquests programes
funcionin, han de tenir unes característiques determinades, han
d'arribar a un nombre determinat de persones i no hi arriben.
No funcionen, consellera. Tampoc no veim una previsió de fer
cap campanya de sanitat ambiental, ni de seguretat alimentària,
tant que demanaven el mercuri que hi havia en els peixos, quan
nosaltres governàvem i ara se n'han oblidat, del mercuri que hi
ha en els peixos. 

(Alguns aplaudiments)

La llei d'addiccions encara no ha sortit i fa tres anys que
l'esperam i la de consumidors tampoc. De l'Agència de Salut
Pública, deia vostè l'any passat per aquest temps, “pensam que
és una novetat històrica que la crisi sanitària i mundial, ha
deixat ben clar la necessitat d'establir instruments de gestió
flexible, àgil i eficaços, per combatre aquests problemes.
L'agència, el que farà és preservar el que ens preocupa tots, la
salut dels nostres ciutadans, que encara ... estarà en permanent
adaptació a les necessitats de la societat i permetrà donar una
resposta eficient i dimensionada”. Han perdut un any, un any,
consellera, encara no funciona l'agència. Ara estam posant crec
que les cadires i ho vàrem fer com d'amagat, amb una esmena
d'un decret llei, el marc regulador. El pressupost d'enguany, ni
tan sols l’anomena, consellera, la salut pública no l'ha
prioritzada. 

Atenció Primària és ver que puja un 9,2% respecte de 2021,
però si mira bé les altres partits no és una de les que més puja.
Fa denou anys que tenim les competències, vostès n'han
governat més de la meitat i ara ja fa sis anys que governen, les
plantilles orgàniques, segueixen les mateixes que el 2016, a
més de la meitat dels centres de salut. Hi ha moltes deficiències
en nous centres de salut que acaben de licitar fa un mes, fa
molta estona que se'n parla i hem fet moltes fotos. Tenim una
Atenció Primària esgotada, col·lapsada i molt cansada, amb
deficiències estructurals molt important. Tenim un consultoris
que fan llàstima, se sent tot el que diuen a la consulta del costat.
Fins i tot vostès mateixos presenten esmenes per mantenir-los.
Sí, hi ha més residents, és veritat, però com que sempre
improvisen i no varen fer cap pla per anàlisi de la capacitat
docent, han augmentat el doble i ara no poden passar consulta
perquè no en tenen. Volen fer una ecografia i tampoc, perquè
només hi ha un ecògraf per als centres de salut. 

Tot això que li dic, basta fer una volta pels centres de salut.
Hi ha una llista d'espera com mai. Jo ara li comentaré, l'altre dia
la mare d'una companya va estar quatre dies a una camilla a
Son Espases, li varen donar l'alta perquè no hi havia llits i no la
pogueren ingressar i la varen dir, “póngase en contacto con su
médico de cabecera” i li varen donar cita per dia 29 de
desembre. Això és molt trist.

(Petit aldarull)

N'hi ha més d'exemples com aquest. L'altre dia, el comitè
d'ètica assistencial comentava que de cada consulta telefònica
és com tres presencials, ho tenen previst això? Ara vendran
doblers del ministeri, va sortir despús-ahir en els diaris, que el
ministeri donarà doblers per a Atenció Primària i ens diuen que
hem de gestionar les consultes abans de 24 hores, que hem de
fidelitzar els residents, que hem de desburocratitzar l'Atenció
Primària. Com ho farem? No tendrem aquests doblers. 

Per afegir-hi al banyat, exigim ara català i som els primers
que el sancionaran, si no ens diuen com estan de vacunats. Com
farem tot això que necessitam? 

Creiem que escolta poc els professionals i prioritza poc les
persones, perquè per prioritzar les persones i els ciutadans de
les Illes Balears han tengut sis anys i no ho han fet. Ja haurien
d'estar acabats molts dels problemes sanitaris que tenim i no hi
estan. La falta de professionals, la saturació dels hospitals, les
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llistes d'espera, que es troba desbordada per a intervencions
quirúrgiques, per a consultes i ja no diguem per un TAC, o una
ressonància, que podem estar més d'un any; a dia d'avui, no
sabem quantes persones esperen per una segona visita de
qualsevol especialitat, perquè està amagat i no ens contesten les
preguntes escrites. Però basta que ho demanem a qualsevol
persona. 

Si parlam d'infraestructures sanitàries, el que havien de fer,
el buc insígnia de legislatura que havia de ser Son Dureta i
aquell hospital d’estada intermèdia de Felanitx, encara no s'ha
començat a fer. Hi ha una línia a la memòria, una. La base del
061 de Formentera ja era l'any passat en 1.200.000 euros i
encara no hi és. 

Té un gran repte consellera, recuperar la confiança dels
malalts i dels professionals i crec que serà difícil. Des del Partit
Popular no volem deixar d'agrair la feina de tots els
professionals sanitaris i no sanitaris del nostre sistema sanitari,
que estan fent feina i encara en fan amb unes condicions,
qualque vegada, tercermundistes i que es veuen menyspreats
per aquest govern, amb exigències no sempre justes. 

De salut mental, tot i que tenim un pla molt bo, amb un bon
coordinador, vostè sap que nosaltres sempre li hem dit, li hem
fet molt propostes des de la Comissió de Salut, la meva
companya Marga Durán, que no han augmentat, vostès no han
fet cas quan nosaltres els feim PNL perquè contractin psicòlegs,
però a altres fòrums sí que diuen que els contractaran. Enguany
el pressupost de capítol 1 de salut mental no augmenta, només
augmenten les inversions. És veritat que hi ha 6 milions.
Tampoc no volen avaluar aquest pla per saber com estan i com
podem millorar. També li hem fet una esmena en aquest sentit.

Consellera, és ver que fan un esforç i és ver que hi dediquen
el 50% més de doblers que el 2016, però no hi ha un 50% més
de satisfacció 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borràs.

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

Sí, president, voldria obrir un torn incidental, si no hi té
inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Donam la paraula a la consellera de Salut i
Consum per obrir un torn incidental. 

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

Moltes gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes,
diputats i diputades. La veritat és que durant els propers quinze

minuts argumentaré per què des de la Conselleria de Salut no
estam d'acord amb aquestes cincesmenes a la totalitat que ha
interposat el Partit Popular per als pressuposts de l'any 2022.
Però abans sí que m'agradaria fer una referència a la COVID,
perquè sé que els preocupa a vostès, ens preocupa a nosaltres
i crec que és important també saber que hi ha una important
partida d'inversió dedicada a aquesta malaltia. 

Avui hem comunicat 829 nous casos de COVID. Tenim 256
persones ingressades a planta i 53 persones a les UCI. Però
també en tenim 10.699 amb seguiment a Atenció Primària. I
això és important, perquè també és un reflex de com està
incrementant l'activitat, una altra vegada, durant aquesta
pandèmia. Vull tenir també un record especial a les víctimes,
1.023 persones han mort per mor d’aquesta malaltia la nostra
comunitat autònoma i també als ingressats. Els diputats i la
presidenta que han estat positius i que els desig que es
recuperin el més prest possible. 

La incidència acumulada avui és de 673 casos a 14 dies per
100.000 habitants. Just fa un any en aquesta tribuna, parlava de
la crisi sanitària més greu d'aquest darrer segle, a escala global,
a escala mundial,

L’evolució de la pandèmia al llarg d'enguany ho ha
confirmat, la COVID continua amenaçant la nostra salut i el
funcionament habitual de la nostra societat. Ja ni tan sols
parlam de fatiga pandèmica, tal vegada hauríem de començar
a utilitzar l'expressió adaptació pandèmica. L’evidència indica
que a un món globalitzat una pandèmia d'aquestes
característiques ens proporcionarà brots i onades, i totes
diferents a les anteriors. Hem de lluitar per una vacunació a
nivell mundial, i no només al nostre país. 

És cert que nosaltres tenim molta sort, som un país que en
aquests moments..., som una comunitat autònoma, en aquests
moments tenim de la població major de 12 anys un 88,4% de
persones vacunades. Feim servir el certificat COVID. Tenim
menys restriccions que durant les onades anteriors, malalts més
lleus i menys greus.

Avui, en tres hores, diferents persones d'aquesta cambra
m'han fet arribar que no podien citar-se, alguns ho han
aconseguit, els altres encara no ho hem aconseguit, però en tres
hores s'han citat 9.600 persones entre 50 i 59 anys per a la dosi
de reforç. Aquestes són les bones notícies que tenim. 

Tot i així, evidentment l'atenció dels hospitals i dels centres
d'Atenció Primària ens preocupen. Per això, feim esforços per
avançar en la vacunació, per crear més seguretat com a  la
restauració, l'oci nocturn, els centres educatius, sanitaris,
residències, etc. Els protocols es revisen contínuament.

També vull agrair als professionals assistencials l'activitat
que fan de manera diària a primària, als hospitals, al 061, als
hospitals també d'atenció a la cronicitat, a l'Hospital Psiquiàtric.
Tota aquesta activitat s'ha incrementat al llarg d'enguany.
Gràcies a aquest esforç hi ha més persones..., tot i que hi ha
més persones en llista d'espera, les demores han disminuït. Els
pacients esperen menys per a una intervenció, per a una
consulta que fa un any.
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Faig aquesta introducció perquè entenguin el sentit dels
2.010 milions d'euros del nostre pressupost per a 2022, 2.010
milions. Són 76 milions més que enguany, un any molt afectat
per la pandèmia. És un increment del 4%. Els record que el
31% del..., bé, que suposa el 38% del pressupost de despesa no
financera i el 55% del pressupost social. Representa un
increment del 50% si el comparam amb el darrer pressupost de
salut que va elaborar el govern del Partit Popular l’any 2015.

La manca de suport no és nova, Sra. Borràs, no sorprèn
ningú. La manera de fer oposició que han tengut durant tota la
pandèmia, vostè no hi era, però jo sé de la seva voluntat
constructiva, però sí he de dir és que ha estat de posar pals a les
rodes, fins i tot quan el carro és la ciutadania i els professionals
d'aquesta comunitat autònoma. 

Hi ha dues maneres de fer política sanitària: la manera que
garanteix un sistema sanitari universal, accessible, equitatiu,
just i solvent, i la manera que pretén debilitar el sistema sanitari
tancant hospitals, tancant centres de salut, acomiadant
treballadors...

(Alguns aplaudiments)

... llevant targetes sanitàries o introduint copagaments, fins i tot
als pensionistes. 

Som consellera de Salut i Consum perquè el Govern del
qual form part té una visió de la sanitat com la descrita en
primer terme. El govern de progrés ens va encarregar, a mi i al
meu equip, transformar el sistema sanitari que vostès deixaren
pràcticament enfonsat, Sra. Diputada, totalment enfonsat. 

L’any passat vostès i la ultradreta es posaren d'acord per fer
esmenes a la totalitat. Enguany no sabem molt bé per quin
motiu s'han quedat tot sols, i no serà perquè no són propers
ideològicament, com han demostrat tantes vegades, no? Vostè
ha començat el seu discurs, i es repeteix a les esmenes a la
totalitat, que el pressupost no respon a les necessitats reals de
la comunitat autònoma. Jo, sincerament, el que tothom té molt
clar és que si vostès haguessin governat, afortunadament no
aquesta crisi sanitària, li puc assegurar que el pressupost
d'enguany no seria el 50% més que l'any 2015.

També varen escriure aquesta frase per justificar les
esmenes de l'any passat. Els resultats sobre la satisfacció de les
necessitats reals s'ha de mirar, s’ha de valorar amb indicadors
objectius i els indicadors objectius diuen que la comunitat de
les Illes Balears és la que menys excés de mortalitat en general
té de tota Espanya, la taxa de mortalitat de la COVID és la més
baixa de tota Espanya i on hi ha menys taxa de infecció per
COVID. 

Som una comunitat que també ha realitzat moltíssimes
proves, i vostès repeteixen la mateixa motivació a les seves
esmenes, i jo els repetesc el que he dit en diverses ocasions:
hem de reflexionar sobre què hauria ocorregut si durant aquests
dos anys hagués governat la dreta. El que no vull pensar és què
hauria passat si haguéssim governat la dreta i la ultradreta,
perquè només pensar-ho em causa feredat. 

De moment, no puc donar per bones les seves esmenes a la
totalitat. Com podem rebutjar, Sra. Diputada, un pressupost si
parlam de programes de 497 milions d'euros per a atenció
primària, 36 milions d'euros més que enguany, el programa més
elevat de tot el pressupost de la comunitat autònoma de les Illes
Balears és el d'atenció primària. Això vol dir coherència. Això
vol dir que quan apostam per una estratègia de primària i
col·laboram amb el ministeri perquè sigui una estratègia
conjunta, aquesta comunitat inverteix en atenció primària. El
que em sorprèn és que digui el que diu.

Cada any s'ha incrementat uns 100 milions més, cada any,
el Servei de Salut, 100 milions més cada any, i no és suficient.
Probablement mai no sigui suficient, però són 100 milions més.
Un esforç molt gran. 

Vostè em deia que no havíem augmentat plantilles. Només
ara, només enguany, es creen 1.190 places estructurals. És a
dir, persones que estan contractades de forma eventual per a
reforç aquestes places es converteixen en 1.190 places
estructurals i 2.305 persones que fan feina al Servei de Salut
passaran a ser interins. El 2015 la meitat de la plantilla era
eventual, la majoria, o interina. Li puc assegurar que quan acabi
aquest mandat les coses no seran així. 

Hem fet moltíssimes oposicions, hem fet moltíssimes
oposicions. Vostès no varen ser capaços de fer-ne ni una, ni
una. Hem consolidat milers de places per als funcionaris o ells
han guanyat la seva oposició.

(Remor de veus)

No es posin nerviosos. Rebutgen uns pressuposts que
inclouen els doblers necessaris per tirar endavant quatre plans
de recursos humans. Ho vaig explicar també en comissió. 6
milions d'euros per contractar professionals per a l'àrea
d'Eivissa i Formentera, per a l'àrea de Menorca, per a noves
tecnologies i per a salut mental. Vostè diu que no s'augmenta,
és que hi ha una partida específica en aquests 6 milions d'euros,
18 professionals de salut mental s'incrementen sobre la plantilla
que hi ha en aquests moments. Per tant, no diguin coses que no
són certes.

Contractar més especialistes per reduir llistes d'espera per
a atenció primària. Això sí ho fem contínuament. Tenim el
rècord de contractacions de professionals sanitaris. Vostès
tenen el trist rècord d'acomiadaments de professionals...

(Alguns aplaudiments)

... més de 1.400 durant el seu govern.

Volen 30.000 euros per a la valoració de les estratègies de
salut, les avalua des de fa anys la Direcció General de
Prestacions i Farmàcia encarregada de les estratègies.
Exigeixen 2 milions d'euros, això un copy and paste de l'any
passat, per implantar..., ah, no, perdó, perdó, perdó, 2 milions
d'euros per implantar (...) als centres de salut. Jo estic contenta
que estiguin contents per això, però resulta que ja n'hi ha a tots
els centres de salut, arriben tard, arriben tard. Tots els centres
de salut i totes les unitats bàsiques d'aquesta comunitat
autònoma disposen de (...). Per tant, ja estan comprats.
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Reivindiquen -aquí sí- una paga. Això és un copy and paste
de l'any passat, que ja vàrem demanar 2 milions d'euros per
agrair als sanitaris o per compensar els sanitaris en
productivitat. Què hem invertit nosaltres? 10 milions. No els 2
que vostès demanaven, 10, n’hem invertit enguany.

Creu necessària la implementació de l'hemodiàlisi a
Formentera. Les obres varen ser adjudicades dia 30 de
novembre, arriben tard.

Insisteix en la creació del servei d'al·lergologia, és veritat
que estic entrant en esmenes específiques de què ja en parlaran
els grups, no?, però el servei d'al·lergologia, cosa que podrien
haver fet perfectament quan governaven, però saben i sabem
tots que les persones amb patologies..., amb al·lèrgies estan
ateses per altres professionals.

Reclamen un servei d’hemodinàmica a Menorca. Ara,
gràcies que un govern progressista ha posat en marxa dues
hemodinàmiques, és probablement el servei més tecnificat i
més car o que més inversió necessita, una a Son Llàtzer i una
a Eivissa, i el servei està ben cobert a Menorca.

Reclamen que les mascaretes per a persones més grans de
65 anys siguin gratuïtes, quan això no és una decisió de la
comunitat autònoma, és una decisió, en tot cas, del Sistema
Nacional de Salut, on participen comunitats autònomes com la
de Madrid, que tampoc, quan vostès imposaren el copagament
dels medicaments en el moment que governaven.

Demanen més centres d'atenció primària, i resulta que n’hi
ha nou a punt de licitar-se, que es construiran i es faran
projectes enguany, més projectes de més centres.

Fins i tot demanen un nou centre de salut a Son Dureta, ja
està previst en el Pla de Son Dureta hi ha un centre de salut.

300.000 euros per al parc sanitari de Bons Aires. L’antic
Hospital Psiquiàtric es reforma en aquests moments i ja s'han
licitat les obres de reforma.

La veritat és que fa just una setmana, amb motiu d'una
interpel·lació de Gent per Formentera, li vaig dir al diputat
Antonio Sanz que els formenterencs poden estar tranquils
perquè l'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix que la
protecció de la salut forma part dels principis rectors de la
política social i econòmica. Això vol dir que la salut, avui en
dia en aquest govern, en aquesta comunitat autònoma, no és un
privilegi, és un dret, un dret que ha d'arribar a tots els illencs i
més en temps d'emergència sanitària.

Sra. Diputada, parlam que en plena pandèmia es fa feina
com mai per posar en marxa un pla d'infraestructures que
suposa un nou hospital per a la comarca de Llevant, una
ampliació enorme de l'Hospital d'Inca, un pla funcional de Son
Llàtzer, una renovació de l'equipament tecnològic de Son
Espases, que ja té deu anys, per 23 milions d'euros, hospitals
d'atenció a la cronicitat modernitzats i confortables, com la
reforma del General, el nou hospital de Son Dureta o Verge del
Toro, nous centres de salut, més projectes arquitectònics, un pla
de fidelització i ampliació de plantilles, un pla de salut mental
amb una inversió específica per augmentar les plantilles, el

desenvolupament de l'Estratègia de Càncer de la mà de
l'Associació Espanyola contra el Càncer, de l'Estratègia
d'atenció a la cronicitat, una aposta pel consum responsable i el
suport al consumidor, un increment de la inversió en innovació
i recerca, i tenim l'IDISBA com a màxim exponent que fa feina
en xarxa amb el Parc Bit, amb la UIB, amb totes les
institucions, una agència de salut pública, per posar l'accent
sobre la promoció de la salut.

Els ciutadans es mereixen aquestes inversions, els
professionals el seu desenvolupament, que trist que el PP no
s’adoni que la ciutadania el que vol és consens i no
confrontació.

Acab amb una altra dada objectiva i positiva, que esper que
rebin també amb alegria, segons l'Institut Nacional
d'Estadística, l'esperança de vida d'una persona nascuda a les
Balears és de 83,44 anys, hem passat de ser l'onzena comunitat
autònoma a l'any 2015, a ser la primera comunitat autònoma en
esperança de vida a l'any 2020. Com veu, una gran diferència,
i aquesta gran diferència està lligada a la inversió social.

(Alguns aplaudiments)

Ara el que volem és continuar millorant en anys de vida,
però també en qualitat de vida, és el sentit de la nostra gestió.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Miri, els pressuposts són un reflex de la
seva voluntat i jo crec que vostè té bones intencions, però no es
veu la voluntat, i nosaltres pensam que el que s'ha de fer per
acomplir el compromís que tenim de la salut es contenir
aquesta pandèmia d'una forma adequada, eficient i eficaç, de
manera anticipada, no com fins ara, que sempre hi anam
darrera. Hem de cobrir les necessitats de la població amb una
adequada cartera de serveis i un temps de resposta adequat,
reforçar l'Atenció Primària i les seves estructures per donar
seguretat als malalts i professionals, impulsar els recursos
humans que garanteixin els drets dels professionals i un pla
d'infraestructures que s'acompleixi en temps i forma.

Consellera, sap què passa? Que vostè té molts de plans,
però no (...) cap i no anam cap endavant, només posam el
retrovisor per mirar el que férem a l'any 2015, crec que és hora
de començar a anar endavant.

Quan vostè em diu que no hem fet propostes, miri, ho ha dit
tantes vegades que m’ho he arribat a creure, i el que vaig fer va
ser mirar totes les propostes dels meus companys d’abans, totes
les he mirades, la Sra. Tania Marí va fer 3.500 PNL i preguntes
escrites i preguntes orals.
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(Remor de veus)

Bé, va fer tenir 3.500 iniciatives, perdó, perquè no tenc el
lèxic encara de sus señorías. Bé, llavors, el que sí vull dir...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... és que jo a vostè me la vaig arribar a creure i vaig mirar totes
aquestes iniciatives dels meus companys. Jo mateixa he fet
iniciatives, he tengut iniciatives a la Comissió de Salut que
m'han dit que no, he demanat antígens, mil i una coses, hem
demanat patologia dual, reforç per a patologia dual, reforç per
a cronicitat, reforç per a unitats de patologia alimentària, i
sempre ens diuen que no a les comissions, tampoc no tenen
massa experiència, i també de vegades ho entenc, no ens diuen
sempre que no, psicòlegs no. Tests d'antígens gratis, em varen
dir que era un doi el que deia, perquè tenien un 1% de falsos
negatius, excuses ridícules!

L'altre dia, quan li vaig demanar a vostè, per favor, que
tenguessin en compte l’escletxa digital i als majors de 65 anys
els poguessin donar el passaport COVID en els centres de salut,
i després li vaig demanar tests d'antígens almenys per a un
sector de la població, que era la població infantil, abans de
començar les vacances de Nadal, i els universitaris, vostè es va
aixecar i em va dir que no feia propostes. Com vol que li faci
propostes? Jo no sé si dir-li, dur la xeringa dels taps i treure-li
el tap, perquè crec que no m’acaba d’entendre. No sé què dir-li,
consellera!

El que sí tenim és col·lapse a urgències, massificació de
consultes, no tenim garantida la continuïtat assistencial i tenim
una pèrdua de confiança en el sistema sanitari, i els
professionals es troben esgotats. Els professionals demanen que
hem de fer qualque cosa, el que no podem fer és dir que estam
preparats per a una sisena onada i no estar-hi. Aquí, la
presidenta del Govern va dir que estàvem preparats per a una
sisena onada, i ara tornam tenir un caos.

Les PCR, tenim cua per fer PCR a Son Dureta. Aquí hi ha
gent que ha tengut COVID i als contactes estrets els han fet la
PCR als cinc o sis dies, aquesta gent ha estat contagiant. El que
no podem dir és que prenem mesures i no prendre-les.

(Alguns aplaudiments)

Tenim unes llistes d'espera que estan totalment
desbordades. Consellera, han de fer més feina.

Quan diu vostè que l'al·lergologia, per l'al·lergologia li he
tornat demanar, perquè a un debat de política general la
presidenta i tota la cambra va acceptar que hi hauria un
al·lergòleg, i no l'han posat; quan diu vostè, i jo sap que som
otorrino, que altres professionals cobreixen aquesta part, només
hi ha un al·lergòleg que està al servei d’otorrino, no em digui
que el cobreixen. Hi ha gent amb patologies al·lèrgiques que no
està coberta.

No tenim geriatres i hi ha moltes altres especialitats que es
troben totalment deficitàries.

Les esmenes que hem presentat, que potser que n'hi hagi
qualcunes, quasi totes, i vostès mateixos fan esmenes per
adequar els seus centres de salut, i quasi totes van en aquest
sentit, adequar els centres de salut i tenir bones infraestructures.

I sobretot patologia de salut mental i Atenció Primària. I
quan li deman, és vera i ho sé que tenen un ecògraf, perquè jo
també conec gent a Atenció Primària, i sé que tots, quasi tots,
no tots, però quasi tots els centres de salut tenen un ecògraf, i
en deman més, perquè amb un no n’hi ha prou, i és per
augmentar la resolució dels metges de família, dels metges i de
les infermeres de família, perquè puguin fer domicilis. I quan
es demanen les coses el que haurien de fer, en lloc de mirar-ho
en pla negatiu, haurien de mirar-ho en pla positiu.

I si tant pensen i tant es preocupen dels recursos humans,
que és vera, jo el que faria seria posar un director de l'Oficina
de recursos humans, que no en tenim, l'empresa més gran de les
Illes Balears, que és l'ib-salut, no té director de recursos
humans.

(Alguns aplaudiments)

Els pressuposts, consellera, són voluntat, i aquí no n'hi
veiem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borràs, per contestar, per part del Govern, té
la paraula la consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Gràcies, diputada, per les seves
reflexions, jo crec que per molt repetir una cosa, repetir-la i
repetir-la un se l'arriba a creure, però la majoria de la població,
sobretot si és mentida, no se la creu.

Vostè ha començat la seva intervenció dient que hem
d'atendre millor la pandèmia, hi estic d'acord, l’hem d'atendre
millor, però també estarà d'acord amb mi, jo dic que fan crítica
destructiva permanentment, no han reconegut ni una sola
vegada que aquí és una comunitat autònoma on tenim una taxa
d'incidència de les més baixes d'Espanya, on tenim manco
letalitat, on feim més proves que enlloc, on tenim tot tipus de
dispositius preparats per atendre, on hem posat hotels
medicalitzats, on tenim InfoCOVID, EduCOVID...

(Alguns aplaudiments)

... (...), Turisme COVID, COVID vulnerables, com no tenen
altres comunitats autònomes. Mai no han reconegut aquesta
feina feta. 

Jo el que dic és que fan una crítica destructiva sempre, no
reconeixen i repeteixen que s'ha de fer millor. S'ha de fer
millor, però si resulta que tenim dels millors resultats
d'Espanya, serà per qualque cosa, dic jo que serà per qualque
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cosa. I no per mi, sinó perquè hi ha moltíssims de professionals
fent feina en aquest sentit. 

El segon punt que m'ha dit vostè una cartera de serveis. Li
he dit, miri, només enguany hem muntat dues hemodinàmiques,
una a Son Llàtzer i una altra a Eivissa, i això ens permetrà, a
més, tenir residents de cardiologia, per exemple, a l'Hospital de
Son Llàtzer. Un servei molt demandat per tot el sector de
Llevant.

Cartera de serveis. Això és cartera de serveis. Fa res, i crec
que demà està prevista la primera roda de premsa per explicar
com ha anat el primer trasplantament de fetge. Una altra
prestació que s'ha posat en aquesta comunitat autònoma que
suposa que els pacients no s'hagin de desplaçar a Barcelona
durant mesos. Millorin la cartera de servei, l'estam millorant.

Atenció primària, ja li he dit, hi ha un pla estatal que hem
consensuat amb totes les comunitats autònomes que s'ha
aprovat per unanimi..., menys una comunitat, per majoria, per
una gran i àmplia majoria, on invertim en la major partida de
tot el Govern de les Illes Balears. Per tant, voluntat n’hi ha, és
aquí, està posat.

Un pla d'infraestructures. Em diu Pla d'infraestructures,
doncs també, li ho estic dient, o sigui, l'Hospital de Manacor,
l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Son Llàtzer un pla funcional,
tecnologia..., actuam a tots els hospitals de la comunitat
autònoma i recuperam allò que vostès volien retornar a la
Seguretat Social, com ara l'Hospital Verge del Toro, que en poc
temps, a més, estarà acabat. 

(Alguns aplaudiments)

Després em diu dels professionals. Els professionals, però,
Sra. Diputada, com..., o sigui, que el Partit Popular cuida dels
professionals, això no s'ha vist mai ni es veurà mai, ... bé, tant
de bo es pugui veure, tant de bo es pugui veure. Llegeixi les
notícies de Madrid i d'Andalusia aquesta setmana, aquesta
setmana a Madrid no saben què està passant, o sí, jo crec que
no saben moltes vegades què està passant, perquè hi ha un
volum de casos en aquests moments que veurem les
conseqüències en breu. Acomiaden gent avui a Madrid i a
Andalusia, una autèntica barbaritat. No, però nosaltres feim tot
el contrari, n'hem contractat 1.500, m’hem fidelitzam ...

(Alguns aplaudiments)

Una altra vegada, una altra vegada avui, avui mateix se'ls ha
dit als gerents que poden prorrogar els contractes més temps
per mor de la situació de la COVID, i tots els professionals que
estava previst que acabassin aquest mes es continuen
contractant per la situació que tenim. No se’ls fa fora, com es
fa a altres comunitats autònomes.

Em diu, aquí es fan les PCR el cinquè dia. Sí, Sra.
Diputada, sí, al cinquè dia, sí perquè tenim 800 casos cada dia,
i això no hi ha sistema sanitari que ho pugui assumir ni posant-
hi tots els recursos. Aquí la feim al cinquè dia, a Madrid no en
fan directament. A mi no m'agrada comparar amb altres
comunitats autònomes, però és que em comparen i és que la
política és tan diferent, és tan diferent. 

Vostès han fet cinc esmenes que afecten 51 milions d'euros.
Vull pensar que els 1.900 restants els gestionam bé, però ho
podrien reconèixer qualque dia perquè, ja dic, si només afecten
50 milions vol dir que els 1.950 restants estan ben gestionats.
Per tant, podrien agrair que aquesta comunitat tengui el nivell
de salut que té i la major qualitat de vida de tot l'Estat,
d'esperança de vida de tot l'Estat.

Miri, vostès poden dir el que vulguin, repetir-ho les vegades
que siguin necessàries, jo li diré unes certeses per acabar.

Aquest pressupost aporta 497 milions d'euros a l'atenció
primària. Consolidarà 2.305 llocs de feina a les Illes Balears al
sistema sanitari públic, 2.305. Aportarà de mitjana, ha aportat
de mitjana, 5 milions d'euros més cada any al Servei de Salut.
Consolida la salut com un dret i no com un privilegi, ajuda a
revertir la situació que vostès varen deixar i ens ajudarà a
millorar en anys i en qualitat de vida. 

Vostè em parla de professionals, li he dit altres vegades,
Sra. Diputada, i en compte amb aquest plantejament perquè,
sincerament, per tenir més professionals necessitam més
residents. A l'època del Partit Popular es va retallar el 50% o el
vint..., no, el 50 no, el 30% dels residents que hi havia en aquell
moment. Els residents tarden quatre anys a formar-se. Hem
augmentat, l'any passat vàrem incrementar el doble de metges
de família en formació, fins d'aquí quatre anys no els tendrem
totalment, però continuarem treballant, continuarem fent feina
perquè estam convençuts que amb aquest govern la ciutadania
està molt més protegida que amb el Partit Popular.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada tancada la qüestió
incidental, donam la paraula al Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Bé, jo procuraré anar a les esmenes.
Això ha semblat una legítima interpel·lació, entre altres coses
perquè s'inicien el debat entre vostès, que ens aporten molta
informació a la resta, evidentment, però una diputada no li
reconeix algunes qüestions que sí s'han assolit al nostre sistema
de salut i, per una altra banda, el Govern no reconeix unes
mancances que també són evidents. Crec que és bo fer un poc
d'autocrítica, entre d’altre coses perquè jo crec que crea més
afectació, i ho dic en positiu, a la ciutadania. Perquè,
consellera, diputats, diputades, el que es veu actualment una
crisi important de la situació de l’EduCOVID, per exemple,
problemàtica, perquè afecta infants i afecta nins i nines. Jo sé
que es fan tots els esforços perquè hi visc a prop, hi pas sovint
i sé el que es fa i sé que té molta alta incidència, elevadíssima.
Avui tenim un risc alt a les UCI, això és molt preocupant,
perquè fa una setmana el teníem baix, no mig, baix, o dues
setmanes, i això és preocupant. I  perquè hi ha gent encara que
no..., que no..., maldament tenguem un 88% d’índex de
vacunació, en falta un 12 i en falta un 12 a un moment de
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socialització molt més obert amb aquestes festes que a uns
altres espais. I sí que és preocupant, però també és important
que traslladem un poc de reflexió crítica també, a part de dir
que hem de millorar, que evidentment ho hem de fer.  

El tema de les esmenes. El nostre grup parlamentari en va
presentar dotze, dues es varen  acceptar en comissió, i hi ha un
paquet de mesures. La línia de presentació de les nostres
esmenes van en dues línies, que entenem que és complementar
dues actuacions que no veim reflectides en els pressuposts o
almanco la memòria de les diferents seccions, i, sobretot,
atenent el debat per coherència que ha dut el nostre grup
parlamentari o que hem donat suport d’altres iniciatives a la
Comissió de Salut en tema de proposicions no de llei, fins i tot
de declaracions institucionals. Tot el que té a veure amb temes
d'informació, orientació, sensibilització i conscienciació de
totes aquelles actuacions que encara el nostre servei de salut no
ha enfortit, com pot ser la prevenció de l'automedicació d’abús
de fàrmacs o el tema de l'obesitat infantil i la promoció d'hàbits
saludables, el tema també de la..., i això és més recent, el tema,
per exemple, de la sensibilització i orientació davant o recursos
davant les persones ostomitzades que pateixen alguns han hagut
de ser ostomitzats per les malalties inflamatòries intestinals o
les malalties mal anomenades rares o malalties minoritàries. Hi
ha qüestions encara per avançar al nostre sistema de salut. I
nosaltres hem fet esmenes en aquests temes.

Les esmenes també que hem presentat vostès saben que el
tema -i crec que és una qüestió compartida per tots els grups
parlamentaris- dels malalts i les malaltes en tema d'esclerosi
lateral amiotròfica és una qüestió que el nostre grup
parlamentari i altres grups hem compartit, fins i tot en
compareixences i iniciatives conjuntes, queda molt a fer i
sobretot una actuació multidisciplinar. És un cost elevat? Sí,
però té unes conseqüències elevades per al pacient i per al
entorn familiar.

L’atenció també a les persones electrodependents. I ho dic
perquè no vull parlar ara de la qüestió de la factura del cost
energètic, però el que sí hem de tenir en compte, i per això
demanam actuacions i demanam una única actuació, hem
demanat a la part de consum de la conselleria el tema de fer un
estudi i de tenir uns recursos d'orientació i un diagnòstic de les
persones que per prescripció mèdica han d'estar connectades a
la xarxa elèctrica i, per tant, tenen un cost continu i més elevat 
de consum energètic i, per tant, un cost major, hi ha gent que no
està orientada, hi ha gent que està informada i fins i tot no hi ha
ajudes suficients per a aquesta línia.

Vostès sabran, hi hem insistit, no som els únics, vàrem
insistir abans els grups parlamentaris que entenem que un
servei de transport d'emergències sanitàries, servei de suport
vital bàsic o de suport vital avançat ha de ser permanent a molts
d'indrets on la nostra comunitat autònoma encara no els té
fixos. I més que res, perquè, davant la saturació que hi ha a
l’estiu, però també la que hi ha a hivern en situació de COVID,
les ambulàncies, quan atenen a una altra banda, moltes vegades
no poden cobrir un servei immediat, i el temps vital és
fonamental a altres indrets. I, per tant, per exemple, a Sant Joan
de Labritja, nosaltres hem detectat i se'ns ha detectat
reiteradament la necessitat de tenir un servei permanent.

No en faré esment, com vaig fer a la comissió, però reiter
que nosaltres hem donat suport a aquestes carències, cercant
l'equitat i sobretot cercant evitar que molts ciutadans i usuaris
dels serveis públics s'hagin de traslladar a l'illa d'Eivissa, a les
iniciatives que, per exemple, a l'illa de Formentera, el servei a
Formentera s'hagi de cobrir.

Una altra mancança important que tenim és els pacients i
familiars que acompanyen pacients pediàtrics oncològics
segueixen necessitant aquesta ajuda perquè segueixen amb la
necessitat de traslladar-se a l'hospital de referència a les Illes
Balears.

M'alegra, i vull aprofitar per saludar la diputada Irantzu
Fernández, la seva reincorporació de bell nou, després del
temps, no després, la maternitat encara segueix, però
evidentment aquest moment, perquè sap vostè, sap vostè,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... i durarà, -això mateix, hi ha conceptes que encara no...-, em
descompti un moment, president, però ho dic sobretot perquè
sap vostè que hem presentat una altra esmena i m’alegra que
sigui vostè aquí, perquè estam ben segur que hi donarà suport
i tal vegada sensibilitzarà un poquet més la consellera en
aquesta línia de reivindicar el que molts de pediatres de servei
públic, salut, i també de l'àrea de salut privada, reivindiquen
que és complimentar molt més i augmentar la cartera de
prestacions en la cartilla de vacunació de zero als dotze mesos,
sobretot, I hem compartit la iniciativa també amb la resta de
grups parlamentaris, en la modalitat del (...) B, I, AC, W, Y.

Però els volia dir, i sobretot, a part també del tema d’iniciar
l’estratègia amb l’hepatitis, però volia fer una referència a una
de les esmenes que nosaltres consideram, i ha sortit aquí a
debat, i ho faré en la línia més constructiva possible, esmena
13329, servei mínim d'al·lergologia complet, d'una unitat
d'al·lergologia, nosaltres la demanam a l'Hospital de Son
Espases, perquè la societat de les Illes Balears d’al·lergòlegs
diuen que, per començar, la unitat completa d'infermers i
infermeres especialistes que donen suport a aquest especialista
al·lergòleg és fonamental.

I ho faré no només amb una proposició no de llei que es va
consensuar, i el Sr. Dalmau ho sap, sinó amb una carta que hem
rebut al nostre grup parlamentari de suport de totes les
societats, totes les societats d’al·lergòlegs a les comunitats
autònomes demanant i justificant donant suport a la Societat de
les Illes Balears d’al·lergòlegs de la necessitat, i demanant al
Govern de les Illes Balears que implementi el servei
d'al·lergologia complet. 

Nosaltres hem fet una esmena per la qual demanam una
afectació de 700.000 euros, els llegiré tres reflexions: ho diuen
els al·lergòlegs, demanen, la ràtio és baixíssima 920
especialistes seria la correcta atenció a Espanya, són els que es
necessiten i no els tenim, a les Illes Balears no n’hi ha, i la carta
clarament: “El tratamiento de cualquier enfermedad para un
correcto mecanismo capaz de diagnóstico en las Islas
Baleares, y la práctica inexistencia de profesionales en el
ámbito de la Alergología en un sistema sanitario público,
provoca que esté infradotada, infradiagnosticada, recayendo
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un coste en términos de salud de calidad de vida y de exceso
del uso de los servicios hospitalarios.” Vostè sap això
perfectament, consellera, i vostès crec que també ho saben i per
això nosaltres demanem aquesta esmena.

Crec que quan les societats autonòmiques, Castella i Lleó,
Aragó, Múrcia, Euskadi, Galícia, Madrid, Castella-La Manxa,
Madrid i Castella-La Manxa, ho dic per les susceptibilitats,
Extremadura, la comunitat valenciana, la comunitat andalusa,
la catalana i la canària demanen, i demanen, és una carta que
rebrà vostè, consellera, al seu departament, si no la rebuda ja,
perquè l'hem rebuda nosaltres, és per qualque motiu i perquè és
necessari, i perquè per a la qualitat de vida de les persones és
fonamental, especialment per a les que tenen una situació
crònica amb al·lergologia.

Volia també reconèixer no tan sols la tasca que s'ha fet.
També li dic una cosa consellera, vostè recorda, li ho dic
perquè crec que és important que quan el tema de l'Agència
Balear de la Salut es posi en marxa, vostè sap la nostra crítica
que vàrem fer per com es va activar a través d'una esmena a una
ponència, la tramitació d'un decret a través del projecte de llei,
no vàrem trobar que fos la indicada; crec que això fa que es
posi el focus important a una compareixença, vostè explicant
com s'estructurarà, quin personal directiu tendrà, quin serà el
perfil tècnic i professional d'un ens públic, una agència que
nosaltres hi hem donat suport, però que, evidentment,
acomplirà això que vostè ha defensat aquí, que la conselleria ha
defensat aquí, que és la prevenció, la major actuació i quin
millor context per experimentar que davant d'una situació de
crisi sanitària sense precedents.

Però és fonamental que aquesta agència no sigui una
estructura més únicament i que, evidentment, ens diguin molt
clar que es farà amb la direcció general, quines funcions tendrà
la Direcció General de Salut i Participació, i sobretot, quin
perfil tendrà el director o directora d'aquesta agència.

Nosaltres no li hem fet esmena a aquesta secció, la secció
18, perquè un augment de 76 milions, un 4% i un progressiu
augment, com ja no vàrem fer l'any passat, tot i que hi ha coses
que no ens agraden, evidentment, per això fem esmenes
parcials, per això fem aportacions, entenem que si es dona
suport a moltes necessitats, pagaments de reforç a
infraestructures i atenció primària.

Jo faré la rèplica, però no he tengut temps, un esment a les
esmenes que han presentat els diferents grups parlamentaris,
però sí, dic, per exemple, el Grup Parlamentari Popular, la
13576, li dic el mateix que vaig dir a la secció 17, tot el que té
a veure amb justificar una actuació que entenem que és
necessària, però que, abans, sobretot quan parlam d'oncologia,
evidentment, però que va buidant l'Oficina anticorrupció, el
servei que tenim públic que és l'Oficina anticorrupció, que el
nostre posicionament és claríssim damunt aquest tema, no li
podem donar suport.

A la resta d’esmenes, també li ho vaig dir a la diputada
Durán, envers infraestructures sociosanitàries, li dic el mateix
a les sanitàries, l'abstenció que vàrem plantejar en comissió la
passarem a vot de suport,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, president-, en la línia, però, amb l'argument, no sé
si vostè era aquí, Sra. Borràs, abans, per no repetir-ho, però en
la línia que diem, hi ha d'haver un pla d'infraestructures
consensuat, amb equitat a totes les illes i de tots els recursos
sanitaris. I, evidentment, crec que hi ha d'haver el consens, la
racionalitat i el funcionament d'aquestes infraestructures.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara donar la paraula al 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.
Consellera, molt bones tardes. Bé, nosaltres no farem balanç de
la tasca que ha desenvolupat la Conselleria de Salut i Consum,
perquè tenim tot l'any per repassar setmana a setmana, dia a
dia, comissió a comissió tot allò que s'ha fet, i nosaltres hem
estat crítics quan consideram que ho hem hagut de ser, hem
sabut donar l'enhorabona quan l'hem haguda de donar i, per
suposat, la nostra posició sempre és constructiva.

Així és que, si els sembla bé, en aquestes hores d'avui
capvespre el que faré és contar-los una vegada més quines són
les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes a la secció 18, de Conselleria de Salut i
Consum: una ja es va aprovar en comissió, però així i tot la
voldria esmentar, perquè pensam que quan parlam d'aquestes
qüestions que llavors relataré, és imprescindible que en
prenguem consciència i com més vegades verbalitzem el
problema que tenim in crescendo millor que millor.

Abans, però, contaré algunes de les esmenes que encara són
vives a aquesta secció que han arribat fins aquí i que de
moment no han tengut el vist-i-plau, però que pensam que són
importants: una és la 13036, l’establiment del Servei de Salut
de la unitat bàsica de la Colònia de Sant Jordi, tal com estava
abans de la pandèmia. L'altra és la 13037, que és augmentar la
partida per a investigació a la Fundació d'Investigació Sanitària
de les Illes Balears, pensam que la pandèmia també ens ha
posat damunt la taula i davant els nostres ulls la necessitat
d'aquesta investigació, és una partida de 2 milions d'euros. 

I la 13039, parla de qüestions concretes, com és el cas de la
construcció d'un nou PAC al municipi d'Artà per 1 milió
d’euros. 

La 13040, reparacions al Centre de Salut de Pere Garau a
Palma, per una quantia de 300.000 euros, ja ens ho va explicar
la consellera, quan va comparèixer a explicar els pressuposts,
que estava previst i que es començarien les obres aviat; no
l'hem retirada en qualsevol cas, no ho varen fer tampoc en
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aquell moment, perquè pensam que tot suma i si la ens vol
aprovar, incloure en el seu projecte, també ens aniria bé, a
nosaltres i sobretot als habitants d'aquella zona, que ja hem vist
com han patit una imatge i un servei gairebé tercermundista. 

La 13041, la redacció del projecte bàsic i d'execució del
segon PAC de Manacor; 13042, la relataré després, perquè
per a nosaltres és la joia de la corona, tot i que la Corona està
en entredit, no he volgut fer apologia de res, creguin-me. La
13070, és la implantació del servei d'al·lergologia a Son
Espases, Mateu Orfila, Can Misses i l'Hospital de Formentera.
Ja sé que ens va dir, consellera, que bé, que no era fàcil posar
el servei d'al·lergologia, hi ha una proposició no de llei
conjunta entre tots els grups parlamentaris, no hem volgut
trepitjar ningú ni avançar-nos a ningú abans d'aquesta
proposició no de llei, però hem pensat que està bé començar a
parlar-ne i si se'ns pot aprovar, transaccionar aquesta esmena,
hi estaríem absolutament d'acord. Sabem que els professionals
d'aquesta terra supleixen el servei d'al·lergologia a través de
dermatòlegs o dermatòlogues i d’altres serveis de la sanitat
pública, però creiem també que és imprescindible, les al·lèrgies
creixen a la nostra comunitat i més amb el nostre clima i la
nostra manera de viure i com estam envoltats de vegetació, etc.,
i també de contaminació, i d'altres coses, que fa que les
al·lèrgies creixin ho veiem dia, sí i dia també, però vostès ho
saben tan bé com jo. 

Però ara ja els contaré quines són les dues esmenes que
pensam que en aquest moment són més imprescindibles. Una
es va aprovar en comissió, simplement la vull anomenar ara,
perquè agraesc la sensibilitat que han mostrat els partits que
donen suport al Govern envers la qüestió que preocupa i molt
al Grup Parlamentari d'El Pi. Era la 13035, que era per
impulsar campanyes informatives de sensibilització i de
prevenció de trastorns de conducta alimentària entre els joves
i adolescents. Aquest mereixeria un capítol a part que no em
bastaria el temps que tenim. Els trastorns de conducta
alimentària han crescut i molt, a la nostra comunitat, el servei
que donam no és suficient. Hi havia un servei bo a l'Hospital de
Son Espases, crec, no sé si s'ha incorporat o no, la psiquiatra
que hi havia, va tenir una COVID persistent, nosaltres ho
podem comprendre, però això s'ha de suplir immediatament i
pensam que, si és de manera ambulatòria anant a cadascun dels
hospitals, un pic per setmana, sigui com sigui, s'ha de detectar
i no pot ser que es posi en mans d'Atenció Primària, una qüestió
tan important com aquestes. En coneixem casos, segurament
vostès també. El fet de la pandèmia i el confinament ha fet
també que les relacions de joves adolescents, de nins i també de
majors que acaben sense superar aquesta patologia, faci que es
relacionin virtualment, agafin referents que confonen i que
acabin desenvolupant aquests trastorns de conducta alimentària,
desconeguts fins fa uns anys, tot i que existien, però que creim
que ens hem de posar fil a l'agulla per solucionar -ho. Així que
gràcies, per haver acceptat aquesta esmena, ja en comissió, la
13035 del grup parlamentari.

En la mateixa línia, ja que tots estam d'acord i crec que cada
un dels grups parlamentaris d'aquesta cambra autonòmica en
qualque moment, hem parlat de salut mental, nosaltres ho tenim
clar des del principi, de fet hem anat presentant a la Comissió
de Salut diferents proposicions no de llei, iniciatives, preguntes
a la consellera sobre patologia dual i hem fet moltes qüestions

també per escrit i també oralment i per això els relataré aquesta
esmena, la 13042, que per a nosaltres és imprescindible i que
encara no ha tengut el vist-i-plau, però que bé, que sembla que
avui és dia de perdre i no de guanyar i esper i crec que podria
arribar a bon port. 

Així és que pensam, creim i hem presentat l'esmena a la
secció d'avui, per afectar la part de la partida, per augmentar la
partida destinada a implementar el Pla estratègic de salut
mental. Són 500.000 euros, no sé si bastaran, ni si els
multiplicam per 10, però nosaltres estaríem molt satisfets que
mirin amb bons ulls i aprovin aquesta esmena que el Grup
Parlamentari El Pi considera molt important. 

I amb això ens donaríem per satisfets de moment.

Moltíssimes gràcies.

 Pel que fa a les altres -perdó, Sr. President, que sempre me
n'oblit, però en aquest primer torn, abans que em tanqui el
micròfon-, ens mourem, com sempre, entre el sí i l'abstenció.
Comprenem que estan fetes amb la millor de les intencions,
però les esmenes a la totalitat, bé, no hi votarem en contra, però
no hi estam en absolut a favor. Així és que farem una digna
abstenció i humil. 

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, Sr. President. La veritat és que he d'agrair que hi
hagi hagut un parell de grups parlamentaris, entre la intervenció
del Partit Popular i la meva, i m'ha permès que em baixés la
sang que m'havia pujat de sentir-los, amb totes les qüestions
que han anomenat, perquè els ha faltat del tot humanitat i
humilitat. 

Vostès han governat aquesta terra i saben com és de difícil
abordar les situacions de salut i els reptes sanitaris que té. I
saben el que està costant en pandèmia, perquè vostès estan
governant a altres comunitats autònomes, i ho saben. I han
vengut aquí, en lloc d'estendre la mà, a dir tota una sèrie de
coses, qüestionant i criticant sense fer una lloança dels
professionals sanitaris, que avui mateix, és que cada dia, cada
dia tenim exemples del seu gran esforç; els professionals
sanitaris, bé el personal que fa feina en sanitat, perquè n'hi ha
que són sanitaris i n'hi ha que no són d'aquestes disciplines,
però també tenen un rol fonamental, cada dia, cada dia fan
avançar aquesta comunitat autònoma i són un tresor. Avui
mateix avui ha passat a l'Hospital de Son Dureta, s'havien de fer
PCR a infants. Hi ha hagut quatre col·legis que per error, per
error seu, no de la conselleria ni del personal sanitari, han
convocat l'alumnat, quatre col·legis. I en dues hores el personal
sanitari ha redreçat la situació, en tot el que s'ha trobat allà
dins...

(Alguns aplaudiments)
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En dues hores. I exemples com aquest en puc posar tres mil,
no només per les reunions que feim amb el personal, no només
per les visites que feim als centres, jo mateixa he estat
embarassada en pandèmia, només tenc paraules d'agraïment al
personal que ens ha atès, en una situació molt difícil, molt
difícil i dia rere dia afronten aquests reptes i ho fan, hem de dir,
amb una nota altíssima. 

Accessibilitat, és que no es poden parlar d'accessibilitat,
quan ens varen fer l’Hospital de Son Espases enmig de dos
polígons i amb la Universitat, que les ambulàncies han de volar
per damunt dels cotxes per poder arribar-hi. Jo no sé ni com
gosen parlar de Son Dureta, Son Dureta que la varen tancar, jo
mateixa hi vaig anar quan s'estava enderrocant i vaig plorar, jo
hi he fet feina nou anys en aquell hospital. És que tenen
amnèsia, amnèsia selectiva i no se'n recorden de res. És que de
ver m'ha sabut molt de greu la seva intervenció. 

Nosaltres donarem suport a aquest pressupost i hi donarem
suport perquè són 2.010 milions que vénen a millorar
l’assistència sanitària de les nostres illes. Són suficients?, no.
Són els millors pressuposts possibles, donades les
circumstàncies?, sí, els hi donarem suport. Hi ha millores i
increments a Atenció Primària, ha hagut d'arribar una pandèmia
perquè s'entengués la importància d'Atenció Primària. Estam
dins un pla estatal de millora i de foment i, per descomptat,
nosaltres donam suport a la reclamació, a la campanya que
s'està fent, Salvem l'Atenció Primària, de la Federació
d'Associacions per a la defensa de la sanitat pública. 

Hi donarem suport també, perquè es milloren i s'augmenten
les infraestructures a totes les illes. El Centre de Salut de Pere
Garau, que s'ha esmentat prèviament, el Centre de Salut de
Trencadors, les millores, com hem comentat també, de Son
Dureta, de Verge del Toro, millores també que s'estan fent a
Can Misses i també a sociosanitaris. Evidentment, aquest
govern el que no farà mai és proposar el tancament de dos
sociosanitaris, de Caubet i el General, com va fer el Partit
Popular, que vàrem anar a manifestacions en contra. 

Donam suport a aquest pressupost també perquè s'aborda la
problemàtica de salut mental. La salut mental està afectant
greument el nostre país i la nostra comunitat autònoma, també.
Per què? Per determinats factors biològics, però sobretot per
determinants socials. Nosaltres, com a Unides Podem al
Govern estatal, hem actuat front dels desnonaments, és que és
una de les causes de suïcidi en el nostre país, ho és, i durant el
Govern Rajoy el 50% dels suïcidis varen ser per causa social,
i nosaltres hem desplegat un escut social per anar en contra
d'aquesta situació i salvar vides. Al final el que volem és salvar
vides, millorar les cures, tenir cura també de qui ens cuida amb
estabilització de plantilles amb oposicions.

El SATSE, per exemple, té un estudi que reflecteix el
burnout de les infermeres, hem de millorar l'atenció a aquests
professionals, i aquests pressuposts també ho reflecteixen i ho
recullen.

Hem de millorar la recerca biomèdica, també està dins
aquests pressuposts, si vostès miren les partides ho podran
trobar.

A més, a nivell estatal donam nous drets, també molt
lamentable el rol de la dreta, el dret a una mort digna, vida
digna i mort digna, i també s'hi han manifestat en contra i hi
han votat en contra una vegada i una altra, ni ens deixen viure
ni ens deixen morir, és que és lamentable el que hem d'aguantar
en aquest país!, és que és lamentable!

(Remor de veus)

I després se’n van a les misses de Franco i ens proposen
retallades de 300 milions d'euros en aquest pressupost...

EL SR. PRESIDENT:

Tranquils, senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

..., a mi m’ha bullit la sang, ara els bull a vostès, mira, és que és
així això, anam i venim.

Avançam en drets, és clar que sí, vida digna i mort digna, de
manera autònoma, amb decisió de la persona, amb respecte,
acompanyada, així s'ha de fer, així s'ha de viure i així s'ha de
morir, com decideixi la persona, és clar que sí.

Drets de la dona, violències masclistes, hi ha tota una sèrie
de qüestions que estan recollides aquí.

Lamentable el rol de la ultradreta amb el tema de les
vacunes, amb aquest negacionisme, manifestant-se a l’hotel
COVID, on hi havia aquests adolescents.

I miri, aquí coincidiré, Sra. Borrás, i aquí és vera que estam
d’acord amb vostè amb una qüestió, a reconèixer el rol de
Maria Antònia Font, infermera, directora general de Salut
Pública, en el seu esforç.

(Alguns aplaudiments)

Perquè vegi que quan estam d’acord també li ho reconec.
No pot ser que qui es dedica a salvar vides i a protegir la
població acabi a la presó, no pot ser, i de veres que estam molt
contentes de rol..., bé, d'aquesta sentència i que s'hagi
sobressegut.

També donam suport, com no pot ser d'altra manera, a un
"salubrista" que, també per defensar la salut poblacional, ha
rebut atacs furibunds, Miquel Àngel March, persona de
reconegut prestigi, metge de reconegut prestigi que ha rebut
insults, atacs i tot tipus de qüestions tant a xarxes socials com
personalment.

Nosaltres, en definitiva, consideram que aquests pressuposts
són els millor possibles, que hem d’avançar més, però que ens
trobam en el bon camí.

I de bell nou, el reconeixement a tots i a cadascun dels
professionals que ens cuiden, perquè sense ells la nostra vida
no seria possible.

Gràcies.
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(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, benvinguts diputats i
diputades, bones tardes una altra vegada. Sra. Consellera,
evidentment em referiré tant a les esmenes a la totalitat que han
presentat un dels grups de l'oposició, com també a la resta
d'esmenes.

I abans la Sra. Durán s'ha enfadat, perquè quan em referia,
i especialment també el company del Grup Socialista, es referia
a l'esmena a la totalitat, en aquest cas, que havien presentat a
una part del departament de la Conselleria de Benestar Social,
i s'ha enfadat quan li hem dit que era una “irresponsabilitat”. Jo,
en aquest cas crec que ja no és una “irresponsabilitat”, que és
una obscenitat que hagin presentat un recurs a la totalitat en
aquest apartat, i especialment tenint en compte que una de les
expressions que més s'ha utilitzat durant aquest debat és parlar
de la joia de la corona, no és vera?, crec que alguns grups, tant
avui com ahir, quan parlàvem d'educació hi vàrem fer
referència, jo, francament, no sé si hauríem de parlar més de la
joia de Corina que no de la corona,...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., però, bé, sobretot per reconèixer el mèrit a aquesta senyora,
que ella tota soleta ha fet més per a la república que tots els
republicans sencers tota la nostra vida. I, per tant, crec que
també és un mèrit que qualque dia li haurem de reconèixer
aquesta senyora.

Però jo, en aquest cas, no utilitzaré aquesta dita, atès que
parlam de salut, i unes competències que té també és la de
farmàcia, jo em referiré a una dita que diu: no és el mateix
receptar que prendre, no és el mateix receptar que prendre. I
crec que era l'any passat que vaig fer referència a un metge que
en va agafar un i diu, tenia son pare amb una cama fotuda i va
dir: escolta, jo, si fos mon pare, li tallaria la cama; i aquell li va
contestar: no, jo si fos ton pare, també. Com qui dir..., no és el
mateix. I per què ho dic, per al discurs, i perdoni’m, Sra.
Borrás, totalment demagògic que, segons com, ens tenen
acostumats. Jo crec que darrerament tenen un mirall, un mirall
que no és per a res el Sr. Pablo Casado, jo ho entenc
perfectament, perquè atesa aquesta lucidesa darrera de fer tota
una sèrie d'intervencions magistrals, com per exemple venir a
Mallorca per dir-nos que a Mallorca no parlam català, que
parlam mallorquí i menorquí, coses d'aquestes que s'hagués
pogut llegir, per exemple, Estatut, d'Autonomia i n’hi havia
prou amb la primera pàgina, no importava anàs a la segona, la
primera; llavors d'un nin que es compixa, bé; llavors allò de les
plaques solars; llavors que passava per una església, va entrar
i justament hi havia una missa per a Franco; bé, coses
d'aquestes que és normal que ja no el tenguin per un mirall, que
supòs que ja li deuen preparar la liquidació i, si no, qualcú li
deu preparar.

I que ser el mirall aquest en el qual es miren sigui la Sra.
Ayuso, i la Sra. Ayuso va fer bandera d'una baixada d'imposts
d'un 0,5% de l'IRPF; que, si ho miren bé, això comporta una
baixada de cinc euros a una renda mitjana, però, evidentment,
per a les rendes més elevades suposa prou més. Per tant, tornam
a la mateixa regla de tres d’abaixar els imposts, d'abaixar els
imposts als rics i als mitjans i petits els queda com un tema que
és purament anecdòtic.

Però, per l'altra banda, si tot hagués quedat aquí, llavors
demanen a l'ajuntament que els perdoni l'IBI per poder dedicar
a sanitat, a salut, posant, evidentment, en perill l'estabilitat
financera, evidentment, de l'ajuntament.

Ho dic perquè d'on es paga la sanitat és dels imposts que
paguen els ciutadans i les ciutadanes, i vostès fan bandera
d’abaixar imposts, però no diuen d'allà on retallaran. I crec que,
precisament, si parlam d'un àmbit sensible, precisament és
aquest, i crec que ho he dit cada vegada que he hagut de pujar
a aquest faristol a defensar els pressuposts: són els millors
pressuposts que podríem tenir dins l'àmbit de salut? No, no ho
són, i crec que tots som conscients de les limitacions, i crec que
la que n’és més conscients de totes és la consellera que ho
pateix cada dia, amb tot el seu equip, per tant, no, no és la
millor proposta de pressuposts que podem tenir. És la millor
proposta possible de pressuposts? Sí, sí.

A principi de legislatura, a través dels pactes de Bellver, ens
vàrem fixar una sèrie d'objectius que eren francament molt
ambiciosos respecte de la salut, la passada legislatura, sobretot,
la cosa va anar de reconstruir aquell sistema sanitari que havia
quedat molt malmenat després de la seva gestió i, sobretot,
després de la crisi econòmica. I crec que no importa ja recordar
determinades històries que ja han sortit aquí de centres de salut
tancats durant l'horabaixa, del copagament sanitari, d'aquell
ignominiós decret que llevava la sanitat com a dret universal a
totes les persones..., bé, etc.,, tot això ja és passat, per tant,
passem al present.

Per tant, a la passada legislatura es va fer ja un esforç
important de consolidació, que després, amb els Acords de
Bellver, com deia abans, ens vàrem proposar tota una sèrie
d'objectius que eren francament molt ambiciosos, sobretot de
consolidació de les places de treballadors, hi havia un alt nivell
d'interinatge, de mobilitat i que, per tant, la gent feia feina en
unes condicions que no són les òptimes, perquè si tu tens
contractes de 15 dies en 15 dies, evidentment no saps què
passarà d'aquí a mig any. I, per tant, que es tractava de donar
estabilitat al personal, que això era un dels objectius pels quals
es treballa. La veritat és que ens agradaria que anàs a més bon
ritme, és a dir que tal volta no hem avançat el que ens agradaria
que s'hagués avançat, però, evidentment, és una de les línies i
millores.

Com també, evidentment, totes les aplicacions
tecnològiques i tota la inversió en tecnologia que es durà a
terme o en noves infraestructures que es començaran, o fins i
tot també a millorar també les que ja hi ha existents, i crec que
en aquest sentit els han donat sobrades mostres que aquest
també és un dels objectius que es treballant; o el reforç
d'Atenció Primària, com li he dit abans, vàrem començar a la
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passada legislatura amb una situació on fins i tot estaven
tancats durant l'horabaixa.

Per tant, crec que en aquest sentit hi ha tot un conjunt -
diríem- d’iniciatives, de línies d'actuació que, com deia, són
prou ambicioses, i ho demostra el fet de tenir un dels
pressuposts més elevats que hem tengut mai en aquesta
comunitat autònoma, i especialment en sanitat i crec que això
és important reconèixer-ho. Per això deia que és obscè parlar
d'una esmena a la totalitat.

Després, és cert, i jo que particip també de la Comissió de
Salut, que moltes altres esmenes s'han presentat en un sentit
constructiu i jo ho vull agrair moltíssim això, perquè crec que
també és el camí, evidentment tendrem diferents maneres de
pensar, tendrem diferents maneres de veure-ho, vostès creuen
molt en el que és privat, una manera de fomentar allò privat és
no invertir en allò públic, perquè com més llarga sigui una llista
d'espera més gent anirà a la privada. Això és obvi, evidentment,
però precisament nosaltres som gent que creu en un sistema
públic que ha de ser fort i ha de ser capaç de donar resposta als
ciutadans i ciutadanes, com així ho ha fet especialment durant
els moments en què ha estat més necessari, com ho torna a ser
a dia d'avui, ja amb unes altres circumstàncies. 

Per tant, és ver que tota aquesta situació de pandèmia ens ha
fet replantejar molts d'objectius, però sense oblidar aquells
objectius que ens marcàrem a principi de legislatura i que estan
reflectits dins el Pacte de Bellver. 

Per tant, evidentment no donarem suport a les esmenes a la
totalitat, com no podria ser d'una altra manera, i respecte de les
altres, crec que plantejaran una sèrie de transaccions, algunes
de les quals també ja es varen incorporar a la proposta que
debatrem avui i que votarem aquí a través de les comissions, on
ja hem tengut ocasió de parlar-ne, i d'altres que, evidentment,
també surten... que ja estaven incloses fins i tot a la proposta
inicial que ens va trametre la comunitat autònoma, també
d'aquella feina intensiva que anam fent setmana rere setmana a
les diferents comissions de Salut, on sempre es prima la
capacitat d'arribar a acords i crec que, en aquest sentit, vostè
coincidirà que l'ambient que hi ha tant a sanitat com a serveis
socials és aquest, no?, el de primar que hi hagi acords i, per
tant, molts dels acords de propostes que s'han redactat, que
s'han treballat des de la comissió, ja formen part també
d'aquesta d'aquesta mateixa proposta. 

Res més a afegir. Moltíssimes gràcies a tots i totes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt parlarà
en primer lloc el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que podria acabar la
intervenció..., no hi ha el Sr. Gómez ara, en un minut dient que
subscrit totes les paraules que han dit els dos portaveus que
m’han precedit, però en un tema de salut..., vostè, Sra. Borrás,

sé que és metgessa i jo no som metge, he treballat a sanitat,
però també resulta que la sanitat conté més especialitats a part
dels metges, a part dels metges hi ha moltes més especialitats
com infermers, com és la consellera, com tècnics de laboratori,
tècnics de rajos, auxiliars d’infermeria, auxiliars administratius,
zeladors, administratius, conductors d’ambulància, n’hi ha un
munt, llavors quan parlem de sanitaris és bo que parlem de tots
perquè és necessari, aquests que a una comunitat governada per
vostès es varen reforçar a l’època de la COVID i que
n’acomiadaran 7.000 el dia 31 de desembre, 7.000. Sí, això per
a vostè és fer un reforç, etc., és curiós.

Una paraula que m’ha agradat molt que ha dit el Sr.
Ensenyat és la paraula “demagògia” perquè les bones
intencions són molt bones i més ara que ve el Nadal és molt
interessant parlar del Nadal, però les bones intencions es
demostren amb fets i avui, idò bé, ja que he estat mirant moltes
xifres podem parlar que el 2007 el pressupost de Salut que es
va trobar la Conselleria de Salut que venia pressupostat per a
l’any anterior era de 1.060 euros, podem mirar com va canviar
els anys en què va governar el PP, com va baixar el pressupost
en salut i com ara mateix duplicarà aquest pressupost de 1.060
euros el 2007 amb 2.010 milions d’euros. Fets i no paraules, ja
els ho vaig dir ahir i els ho torne a repetir avui. 

No només això, quan parla de Formentera, vostès han fet
una esmena a la totalitat i varen votar en contra a la comissió
del pressupost de la Conselleria de Salut, el pressupost que
permetrà que existeixi una base, quan diu “s’ha emprat
1.200.000 euros en aquesta base”, però sap en què s’ha emprat
aquesta quantia? En la redacció del projecte, en totes les
qüestions que s’han fet prèvies i en la part que vindrà aquest
any, la Conselleria de Salut..., em consta perquè ens hem reunit
amb ella per poder demanar-li com es troba, ha licitat ja el
projecte i el projecte està en marxa. Pel tema d’hemodiàlisi,
sincerament, és més demagògic encara aprofitar aquesta qüestió
per fer el que ha fet avui, sincerament. Els pacients som els
primers que ho demanam des de Formentera, vostè no coneix
aquests pacients, no sap el què és que vagin i tornin, però el PP
sí que sap el que és retallar el sou als metges que havien d’anar
a Formentera per fer l’hemodiàlisi...

(Alguns aplaudiments)

Per què ho varen fer? Per què ho varen fer?... Llavors, és
curiós, per això li ho dic.

Després podem parlar també de... comparar models,
comparar models del que està passant també a Madrid ara
mateix que han decidit, la seva presidenta que com bé li ha dit
el Sr. Ensenyat, m’encanten els seus discursos perquè amb un
to molt amable és capaç de dir-li veritat com... com pedres ben
grosses..., la Sra. Ayuso ha decidit que la..., ara mateix tenen un
problema al centre de salut, però la culpa no és d’aquest
acomiadament de 7.000 persones o del tancament del centre de
salut, no, la culpa és dels pacients i dels professionals que no
agafen el telèfon i obrirà una comissió d’investigació.
Sincerament la Sra. Ayuso ja no només fa vergonya el que fa,
sinó que és perillosa per a la salut pública, farà falta que facin
tal vegada una malaltia professional que sigui treballar amb
ella.
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En el tema de... la qüestió, ja els ho vaig dir també ahir,
però com el discurs és molt semblant, la veritat és que a
vegades és fàcil poder-los fer la rèplica perquè resulta que
parlen de la qüestió d’estabilitat i que fan falta metges, els
recordam quan en varen acomiadar aquí a les Balears?, quantes
oposicions s’han fet?, perquè jo he estat..., com li he dit, vostè
treballava a Salut, jo també, i jo sé quan hi ha hagut oposicions
a Salut, el 2008 i el 2019, li puc dir els anys exactament perquè
em vaig presentar a aquestes oposicions i no n’hi ha hagut més
i enmig podem dir qui ha governat, curiosament, i és el que
hem de tenir en compte. És que ho podem dir, al final és una
qüestió de poder fer un debat aquí que pot ser molt demagògic,
podem dir moltes coses, però la realitat és que si volem
professionals estabilitzats necessitem persones que tenguin una
plaça fixa i si no poden tenir una plaça fixa perquè s’està
posant sous per a poder fer-ho, almenys convertir aquestes
places que s’han creat per necessitat de la COVID, convertir-
les en places estructurals o convertir-les en interins, que un
interí al final té una bona predisposició de treball.

Per finalitzar, també vull parlar-li del tema de l’Agència de
Salut Pública. Vostès han fet molt esment contra l’Agència de
Salut Pública, estan en contra de l’Agència de Salut Pública...,
bé, no és veritat, varen desmantellar la d’Andalusia, no?, no
varen...?, si no m’equivoco la d’Andalusia la varen
desmantellar perquè no creuen en salut pública, però aquí s’ha
creat una Agència de Salut Pública, és més, quan va haver-hi
una denúncia contra la directora general de Salut Pública, a la
qual vull donar des d’aquí un agraïment per tot el treball que ha
fet, de seguida varen sortir a dir com de malament s’estava fent
i les mesures que mancaven contra la llibertat. Tal vegada va de
vegades de frases de tòpics, però el tema que la llibertat d’un
acaba on comença la dels altres seria qüestió que l’aplicassin a
moltes bandes, aquí i també a la Comunitat de Madrid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca té la sanitat com
a eix central de l'estat de benestar, per açò lluitam per una
sanitat pública, universal i de qualitat. En aquest sentit,
defensam qüestions fonamentals com són l'estabilitat laboral
dels professionals sanitaris i els incentius materials necessaris
per dur a terme la seva tasca. Així mateix, els pressuposts de
2022 inclouran formació en català per al personal d'Ib-salut per
tal de garantir la millor atenció possible al pacient i per seguir
avançant en cohesió social.

En l'actual context de pandèmia que vivim, hem pogut
comprovar com és d’important el sistema sanitari públic fort.
Les contínues onades condicionen la vida de tothom, però cal
ser honestos, aquestes onades es produeixen per la manca de
vaccinació global, de res no ens servirà anar posant dosis i
dosis del vaccí a la població occidental si ens oblidam dels
països subdesenvolupats. La COVID, una vegada més, ens

obliga a mirar més enllà del nostre llombrígol, ho patim aquests
dies amb la variant òmicron amb una capacitat de contagi
enorme. Quantes variants i mutacions més vindran?, com ens
afectaran? El que és més que evident és que en poblacions amb
poca vaccinació es contribueix a crear un entorn favorable per
a variants com l'òmicron, ja que el virus pot arrasar i cada nova
persona infectada és una oportunitat perquè muti.

La realitat sempre ens agafa amb el peu canviat, perquè
simplement sembla que l’obviem. Quant de temps fa que
demanem l'alliberament de patents i una vaccinació global? És
que no tenim prou experiència amb els gairebé dos anys de
pandèmia que duim?, però és que el problema de salut no
s'acaba amb la COVID. Ja fa un temps vàrem advertir que
potser serien pitjors els efectes col·laterals que la mateixa
pandèmia: retard en els diagnòstics, proves posposades, un
augment de problemes en salut mental, ... per posar uns
exemples.

MÉS per Menorca dóna el seu suport a aquests pressuposts.
I no repetirem coses ja dites. Però, com ja ha fet referència el
Sr. Sanz, jo, Sra. Borràs, és que em sembla de molt mal gust la
crítica que vostè ha fet avui, i més tenint en compte el que li
acaba de dir també el Sr. Sanz, que la Sra. Ayuso sigui capaç,
hagi tengut la valentia, la gosadia, és que no sé com dir-ho, de
culpar els sanitaris del col·lapse de l'atenció primària i els hagi
acusat de negligència, no sé. Jo crec, senyores i senyors
diputades, que no tot s'hi val i que la ciutadania es mereix que
facem una política amb més dignitat. Sincerament els ho dic.

Aquest govern sap perfectament que sempre tindrà el nostre
suport per reforçar l’atenció primària, que és la peça clau del
sistema sanitari, la porta d'accés i de prevenció, però per fer açò
cal augmentar la contractació de més professionals per poder
seguir enfortint la sanitat pública. Ah!, i evidentment, que
després no els acomiadin quan arribi un canvi de govern.

Ho hem dit al començament i ho tornam a repetir, volem
una sanitat pública, universal i de qualitat. Sra. Consellera, sap
que sempre ens trobarà en aquest camí.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, diputats i diputades.
L’any 2022 la Conselleria de Salut i Consum gestionarà un
pressupost superior als 2.000 milions d'euros, el pressupost més
alt conegut fins ara, un pressupost que s'incrementa prop de 77
milions d'euros, un 4% més respecte de 2021 i prop de 700
milions d'euros, 700 milions d'euros, un 53% respecte de 2015. 

De la mateixa manera, aquests comptes compten també amb
l'esforç realitzat en matèria de personal per ampliar les
plantilles de professionals sanitaris. En aquest sentit, si el 2015
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hi havia prop de 15.200 professionals, ara mateix n’hi ha
20.500, és a dir, 5.300 professionals més, dels quals 3.640 s'han
incorporat per fer front amb més i millors garanties a les
conseqüències de la pandèmia originada per la COVID 19. 

En definitiva, parlam de més pressupost i de més personal.
En aquest sentit ens hem de demanar per actuar com. En primer
lloc, per continuar desenvolupant les accions oportunes per
afrontar la pandèmia, d'acord amb la seva pròpia evolució. Ara
bé, això no vol dir que la pandèmia, els arbres, ens impedeixin
veure la resta de reptes que tenim per endavant, com s'acostuma
a dir, el bosc. No hem d'impedir que els arbres ens impedeixin
veure el bosc. Per aquest motiu, com deia al debat de la
setmana passada, resulta indispensable que la Conselleria de
Salut i Consum actuï de forma proactiva, tal com ja fa, per
millorar el temps de resposta als processos assistencials i la
seva digitalització; per reforçar l'atenció primària com a
element més proper a la ciutadania, benvinguts siguin els 497
milions d'euros més per fer front a aquest repte front altres
comunitats autònomes que tenen fa 630 dies les urgències
tancades a l'atenció primària; apostar per la universalitat en
l'atenció personalitzada i adequar la cartera de serveis a les
necessitats de la població; impulsar la política de recursos
humans mitjançant diferents plans d'estabilització i ofertes
d'ocupació pública, és a dir, zero acomiadaments; desenvolupar
el pla d'infraestructures o impulsar el Pla de salut mental, al
qual avui donam la benvinguda al número zero vint-i-quatre
que s'ha aprovat per a la prevenció del suïcidi, i també en
relació amb l'atenció a la cronicitat. 

Dit això, feta aquesta petita introducció, em referiré a les
esmenes a la totalitat que ha presentat a aquesta secció el Grup
Parlamentari Popular. Són cinc esmenes a la totalitat: una a la
Conselleria de Salut i Consum, una altra al Servei de Salut, una
tercera a GESAIB, una quarta al Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears i la darrera a l'Institut d'Investigació Sanitària de
les Illes Balears, IDISBA. I justifiquen tot aquest conjunt
d'esmenes perquè no responen a les necessitats de la nostra
comunitat autònoma, com ens tenen acostumats amb els
mateixos recurs de sempre. Almanco, això sí, en el cas de la
Conselleria de Salut i en el cas del Servei de Salut han plantejat
algunes esmenes parcials que, en principi, en principi, ens
permeten conèixer quina podria ser la seva alternativa de gestió
de la Conselleria de Salut i Consum, encara que tampoc no fan
llarg. Però és cert que en el cas de GESAIB, en el cas del Banc
de Sang i Teixits i en el cas d'IDISBA han presentat esmenes
a la totalitat sense plantejar ni una esmena parcial, ni una
esmena parcial, per adaptar la seva realitat pressupostària a allò
que vostès puguin considerar oportú per adequar aquests 300
a les necessitats reals de la nostra comunitat autònoma. 

En aquest sentit, en relació amb el Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears vostès plantegen aquesta esmena a la
totalitat quan les donacions de sang s'han incrementat en un
10,4% en els deu primers mesos de 2021 i amb la previsió
d'acabar l'any per sobre de les xifres prèvies a la pandèmia.
Aquesta és la realitat que, evidentment, topa amb les seves
esmenes a la totalitat.

En el cas d'IDISBA la seva esmena a la totalitat encara té
manco sentit, sobretot perquè fa poques setmanes coneixíem
que l'IDISBA ya investiga en primera división. IDISBA, como

el Real Mallorca, ya milita en la primera división, pero en su
caso...

(Alguns aplaudiments) 

... en la màxima categoria de la investigació en temática de
salud de este país. 13 d’octubre de 2021, però per a vostès això
és motiu per presentar una esmena a la totalitat a aquests ens. 

Per a 2022 amb aquest govern el pressupost d'IDISBA
s'incrementarà en un 1,5 milions d'euros, amb 200.000 euros
més per a l'exercici actual, 1,6 milions d'euros front el zero que
proposen vostès per avançar en la investigació sanitària. 

(Alguns aplaudiments)

És clar que de les seves esmenes a la totalitat es desprèn,
sense cap tipus de complex,  que opten directament per la
desaparició d'aquest ens. Aquesta és l'evidència, aquest és el
millor exemple de les retallades que es desprenen de les seves
reiterades baixades d'imposts. Aquesta és la realitat. 

En relació amb les esmenes parcials em referiré a dues en
concret. La relativa a la gratuïtat de mascaretes, ja ha dit la
consellera que, en tot cas, aquesta no és una competència de la
nostra comunitat autònoma, però sí que és veritat que aquesta
esmena ja la varen presentar a l'exercici anterior, i en aquest cas
especifiquen que sigui per a majors de 65 anys. Una esmena de
2 milions d'euros per a la gratuïtat de mascaretes per a persones
majors de 65 anys. En aquest sentit, hauríem d'aclarir quins
tipus de mascaretes volen que siguin gratuïtes i per quant de
temps volen mantenir aquesta prestació, perquè davant la
població major de 65 anys a la nostra comunitat autònoma,
200.000 persones segons l’INE a 1 de gener de 2021, l'alegria
per la gratuïtat d'aquestes mascaretes durarà ben poc.
Evidentment, votarem en contra d'aquesta esmena perquè el
nostre model és l'IVA súper reduït per a les mascaretes
quirúrgiques, tal com ha aprovat avui el Consell de Ministres. 

Igualment passa amb una esmena relativa a la paga
extraordinària per als sanitaris, que la Sra. Borràs justificava,
i cito textualment: “perquè molts sanitaris tengueren una
recompensa molt petita”, després de dedicar a aquest concepte,
a aquest reconeixement 10 milions d'euros per part del Govern.
Jo no dic que aquests milions d'euros fossin suficients, però
crec que 10 són més que 2. En aquest sentit, també repeteixen
la mateixa esmena que l'any passat en 2 milions d'euros per
reconèixer la tasca dels sanitaris. Per tant, una vegada més
haurien de determinar, haurien de presentar a quants sanitaris
volen que arribi aquesta quantia, aquest reconeixement o a
quins sanitaris? Perquè, evidentment generen una expectativa
amb aquesta esmena de 2 milions d'euros, que és molt poc
seriosa. 

Ara em referiré a un conjunt d'esmenes relatives a
infraestructures i millores tecnològiques. També, en aquest
sentit, volem reiterar el nostre rebuig, tal com vaig manifestar
a la comissió de la setmana passada, per a la millora, reforma,
ampliació i construcció de diferents unitats bàsiques o centres
de salut i la seva adaptació tecnològica i digital.
Fonamentalment votarem en contra de tot aquest conjunt
d'esmenes, perquè preferim mantenir la planificació que ha
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plantejat el Servei de Salut que, entre d'altres, preveu una
inversió de 85 milions d'euros per a la renovació del PAC
sanitari de Bons Aires, per a la millora de l'Hospital de
Manacor, per a la nova base del SAMU 061 a Formentera, per
a la concessió d'obra dels centres de salut a Son Ferriol, Bons
Aires, Trencadors, Pollença Artà, la Unitat Bàsica de Salut de
Santa Margalida, Consell, Montuïri i Sant Joan; per al concurs
d'idees del Centre de Salut de Pere Garau, per al punt d'atenció
continuada als centres de salut de Llucmajor, Campos,
Bunyola, Manacor, Alaior, Santa Eulària i la Unitat Bàsica de
Salut de Puig d'en Valls -pareix que els molesta-, i la licitació
per a l'ampliació del centre de salut de Santa Maria i el projecte
de Canal Salat, SUAP de Maó i l’ampliació la Unitat Bàsica de
Salut d'Es Mercadal, ni més ni manco. 

(Alguns aplaudiments)

Finalment, existeix un altre bloc d'esmenes relatives a
l'increment en el nombre de professionals sanitaris i envers la
millora de les seves condicions laborals i salarials. En aquest
sentit, també mantendrem la mateixa posició que a la comissió
celebrada la setmana passada, perquè apostam perquè es
mantengui la tasca que està desenvolupant i desenvoluparà el
Govern en matèria de recursos humans. Per una banda, amb el
compromís d'execució d'un pla d'estabilització, que permetrà
consolidar i fidelitzar la situació de 2.305 treballadors, que
passaran d'eventuals a interins; i per una altra, l'actual procés
d'ocupació pública, que una vegada conclòs, suposarà
l'adjudicació de 3.894 places fixes en el nostre sistema de salut. 

I, finalment, també vull destacar el compromís de la
consellera de Salut i Consum, que avui n'ha fet esment, per
invertir 6 milions d'euros per a l'execució de quatre plans de
recursos humans tant a Eivissa i Formentera, com a Menorca i
també per enfortir el nostre sistema de salut mental i noves
prestacions. Per tant, d'aquesta manera, afavorirem la reducció
de l'eventualitat, s'eliminarà la precarietat i s'oferirà l'estabilitat
necessària als treballadors del sistema sanitari públic de la
nostra comunitat autònoma, i tot això, davant els
acomiadaments que coneixem dia rere dia, a la comunitat de
Madrid i Andalusia. Aquesta és la realitat d'aquests pressuposts
a la nostra comunitat autònoma. 

I, finalment, de les esmenes que sí acceptarem, a més de les
que ja vam aprovar en comissió la setmana passada, volia fer
esment a dues transaccions que plantejam al Grup Parlamentari
Popular, una esmena relativa a reforç a la cronicitat, esmena
13714/21, que transaccionaríem el seu import de 300.000
euros, i una esmena relativa a unitat de trastorns alimentaris, la
13716/21, que també transaccionaríem per minvar la quantia de
300.000 a 100.000 euros. 

Pel que fa al Grup Parlamentari Ciutadans, aprovaríem les
esmenes 13328, 13359, 13360.

I, finalment, perquè s’exhaureix el temps, en relació al Grup
Parlamentari El Pi, li aprovam la joia de la corona, com bé deia
la Sra. Pons. Aprovaríem davant la creença d'aquest Govern en
la lluita per la salut mental, l’esmena relativa a la implantació
del Pla estratègic de salut mental, l'esmena 13042.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Començam el torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, jo he vengut aquí a vendre el meu
llibre, venc a vendre les esmenes i després, si hi ha temps, ja us
contestaré. 

Primer de tot, de les esmenes que nosaltres..., gràcies a tots
els que ens donau suport a les esmenes de cronicitat, de
patologia dual, i a Ciutadans i a El Pi, a les esmenes que ens
dóna... i també en el Pla d'humanització que ens donaran la
seva confiança a la comissió. Com l'altra vegada hem dividit les
esmenes en salut pública, que són una sèrie de millores de
promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia, que
van dirigides a programes de detecció precoç de càncer de
còlon i recte, de càncer de mama i després, vacunes, vacuna de
VPH i vacuna antinpeumocòccica. Ja la consellera es va
comprometre a la compareixença dels pressuposts, que era
veritat, que no l'havien posada. 

Després també presentam una esmena per avaluar les noves
estratègies de salut, perquè no s'han avaluat mai. També un pla
d'addiccions que no n'hi ha des del 2011 i creiem que és molt
important. També presentam una esmena per dotar i crear
places per a la unitat de qualitat de la Direcció General
d'Acreditació i Recerca, perquè consideram que una persona o
un departament de la Conselleria de Sanitat, d'aquesta direcció
general és el que ha de fer les auditories, tant auditories
docents, com les auditories d'acreditació de qualitat dels
hospitals. 

Les esmenes dirigides a Atenció Primària, totes són
esmenes per augmentar la resolució i la motivació dels
professionals. Ja sabem que hi ha un ecògraf a molts de centres
de salut, però en demanam més. Demanam també que es puguin
fer mapes per millorar el diagnòstic de l'atenció arterial. I a
salut mental, estam molt contents que li aprovin la unitat de
patologia de patologia dual. Nosaltres volem una pla
d'addicció, volem dotar de psicòlegs d'Atenció Primària, i per
això hem fet tot un seguit d'esmenes, perquè -repetesc- que les
esmenes que ara han presentat també el Partit Socialista, una
esmena de 3 milions d'euros, que va a capítol 6 i a capítol 6 del
programa de salut mental, només hi ha augment de capítol 6,
que només hi ha 20.000 euros a capítol 1 i 6 milions a capítol
6.

També volem crear una unitat de continuïtat assistencial pel
trastorn de l'espectre autista, que com els vaig explicar, són uns
nins que tenen un retard maduratiu important i quan
compleixen 18 anys els donen l'alta. Ens agradaria tenir suport
per a aquesta esmena. És veritat que després presentam tota una
sèrie d'esmenes per a unitat de geriatria, volem el suport per
reforçar la cronicitat, unitat del dolor i rehabilitació
domiciliària. També volem augmentar les unitats d'accés
vascular, per minvar la factura de catèters a la comunitat
autònoma. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113714
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113716
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113328
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113359
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113360
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113042
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Seguim demanant un servei d'al·lergologia a cada àrea de
salut i geriatres, volem augmentar les plantilles d'Atenció
Primària i d'atenció especialitzada de totes les especialitats que
facin falta. No sé si basten els doblers o no, però sí que volen
posar almenys aquests doblers perquè s'augmentin els doblers
que ja hi té destinats la consellera. Un d'aquests podria anar al
director de Recursos Humans. 

I volem que els nostres professionals tenguin el plus
d'insularitat, igual que Canàries. I com que segueixen lluitant
amb la COVID, maldament no ho creguin, segueixin lluitant
contra la COVID, volem que els donin una paga extraordinària.
Confiam que ens donin el seu suport. 

És veritat que podria ser per a vostè una obscenitat, però
crec que la meva obligació és demanar una esmena a la totalitat
per llevar-los a tots vostès la bena que tenen davant els ulls,
perquè qualque vegada en aquesta cambra crec que s'ha de dir,
no només fer de palmeros i aplaudir i les meves crítiques mai
no han anat en pla negatiu, sempre són crítiques constructives.
No intentar fer mal en cap moment. El que volem és captar
professionals i fidelitzar els que tenim. Crec que la meva
obligació és continuar fent esmenes a la totalitat.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Gràcies per la generositat en la línia,
sobretot de sensibilització, de conscienciació, amb la ciutadania
envers diferents problemàtiques, no?, com les malalties
minoritàries, com el tema d’obesitat infantil... Però nosaltres
hem presentat una sèrie d’esmenes que van en la línia del que
vol fer i del que planteja en les compareixences la conselleria,
i vostès han dit que no, per silenci administratiu o per no
manifestar-se. 

Perquè l’ambulància a Sant Joan de Labritja és
imprescindible, jo ho he argumentat abans. Vostès poden fer
dues coses, la que han optat per fer aquí que és no contestar, o
manifestar el perquè no han contestat. Jo, com a diputat, que
ens hem treballat esmenes i crec que vostès la motivació la
tenen ben argumentada, agrairia que diguin per què troben que
no donen suport ... que supòs que li haurà traslladat la
conselleria, perquè donen suport a una esmena que demana un
servei permanent a un indret com és Sant Joan de Labritja.

Societat d’Al·lergologia. Jo crec que l’he argumentat prou,
a part de l’esmena, com està redactada, i que vostès coneixen
el debat, els membres que són de la Comissió de Salut del
Parlament, i que hi ha una proposició no de llei... A la comissió
varen argumentar, bé, és que hi ha una proposició no de llei i
es trasllada a la conselleria quan es debat (...) No. Si demà la
consellera ve i diu que té la disposició d’afectar 700.000 euros
per aquesta unitat, no esperarem una proposició no de llei. I per

això hem presentat una esmena. I jo esperava que vostès fessin
debat sobre aquest tema. 

No la demana només Ciutadans, la demana el Grup
Parlamentari Popular, l’ha demanada també o hi ha donat
suport- Proposta per les Illes... l’oposició..., però crec que prou
argumentada. Però és que avui els he duit un document que
traslladaré a la consellera, si encara  no el té, on 12 societats de
professionals d'al·lergologia del nostre país donen  arguments
del perquè, i 700.000 euros.

Miri, jo no vull confrontar proposicions que hagin fet altres
grups parlamentaris, però vostès, en comissió, en ponència, a
un grup parlamentari que dona suport al Govern, i que és 
titular de conselleries li varen de rodillo, rodillo en el bon sentit
de la paraula, és a dir, la  majoria dels grups que donen suport
al Govern varen aprovar una afectació de 12 milions d'euros, i
els diré que -vostès ho saben, però ho esmentaré per al Diari de
Sessions- Atenció Primària perquè tengui un bon manteniment
i no es deixi d’atendre a cap persona per falta de reparació,
manteniment d'aquestes; augmentar la xarxa d'Atenció
Primària, els trastorns de salut mental augmenten any rere any,
i cal augmentar les infraestructures per poder donar l'atenció de
qualitat; la xarxa d'atenció especial de salut pública; garantir el
subministrament, que no quedi desabastit; cal garantir -cal
garantir- que els equips disponibles estiguin en perfecte estat...

Consellera, li han fet a vostès esmenes un grup que li dona
suport i que forma part del Govern que, pel que es veu, no es
fia del que vostè hagi de fer i li ha afectat 12 milions d’euros,
demanant qualitat, equitat i garantir vostès el manteniment de
la seva conselleria, un grup del seu Govern! I vostès ens tiren
esmenes argumentades aquí..., demanant una ambulància a Sant
Joan de Labritja 24 hores, i ja ha vist vostè el pressupost. Una.

Demanam una dotació d'un professional al·lergòleg, que
demanda la societat mèdica d'al·lergologia. Dos. Ampliar la
cartera de vacunació dels nostres nins i nines, als quals, les
mares, els pares, els familiars, el seu pediatre, el Servei Públic
de Salut, li diu et recoman que et vacunis de la modalitat B i de
l'altra, A, C, W, Y. Vostès no han contestat res. Ho entenc,
perquè no hi volen donar suport.

Però que donin suport a qüestionar la feina de la conselleria
en tema de garantir una bona atenció primària o un tema de un
bon manteniment, és que li diuen que garanteixi vostè el
manteniment del servei de l'equipament. Això està redactat així.

I jo respect les esmenes que vulguin fer, són legítimes, els
grups que hi donin suport. Però com a mínim es banyin vostès
un poquet en explicar a la ciutadania per què rebutgen certes
esmenes. I estic defensant les nostres, les del Grup Parlamentari
Ciutadans.

Jo agraesc la voluntat de 45 o 50.000 euros que vostès ja hi
han donat suport, perquè, entre altres coses, són proposicions
no de llei aprovades per unanimitat o crec que per unanimitat
a la Comissió de Salut, però... Jo no és que els demani..., per
favor, un poquet més de generositat, sinó simplement un poc
més de coherència en el discurs que duen, a demanar un bon
servei de salut, a l'Atenció Primària i que li diguin sí al seu
equip de govern, que li qüestionen en la redacció -en la
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redacció, no en la mesura, en la redacció-, aquestes actuacions
i a l'oposició vostès ens ho neguen. Clar, no em preocupa,
m’enfada, m’enfada un poquet, ho he de dir, m’enfada bastant.

Llavors, hem demanat entre altres coses, els trasllats, ajudes
a les famílies que es desplacen amb nins i nines en tractament
oncològic a l'hospital de referència de Son Espases, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, Sr. Sanz. No. Ens diguin
per què. Si vostès ens localitzen la partida suficient i l’executat
durant un exercici és suficient, jo li diré, miri, tal vegada no ho
hem trobat específicament, però és que ens ho segueixen
demanant les famílies, perquè és insuficient, perquè és
insuficient...

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab, vicepresident. I, entre altres coses, perquè crec que
es mereixen una explicació, perquè això és un debat d'esmenes,
hi ha una motivació de les esmenes i crec que vostès, els tres
grups del Govern i els que hi donen suport, ho haurien
d'explicar un poc més a la ciutadania perquè així nosaltres
haurem de fer declaracions que el Govern no dona suport, i
vostès ens titllaran de demagogs, no dona suport als ciutadans
de Sant Joan de Labritja, etc.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, si m'ho permet, intervindré des de
l'escó perquè seré molt breu. 

Simplement, vull dir que estam satisfets, en nom de tots, de
totes les persones d'aquesta comunitat, d'aquesta aprovació de
la nostra esmena 13042, de 500.000 euros per implementar el
Pla estratègic de salut mental. Salut per a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. El que és personal, és polític, i el que és
polític, és personal; i d'aquí la indignació davant segons quins
tipus d'afirmacions que hem hagut de sentir avui horabaixa.

El nostre grup parlamentari donarà suport a totes aquelles
esmenes relatives a humanització de les cures, com hem dit a
la primera intervenció, a enfortiment dels serveis públics,
millora de la promoció de la salut en prevenció de malalties, i
en salut mental. Ara, la Sra. Pons en feia esment, evidentment,
el Pla estratègic s'ha de desenvolupar i s'han de destinar els
recursos a una situació que és prevalent i que, a més, està
augmentant a la nostra societat.

I sí, hem presentat esmenes per garantir el bon estat dels
edificis i dels equips que tenim en els centres sanitaris,
evidentment, clar que ho hem presentat. I per què? Perquè si
defensam la sanitat pública, hem de defensar que hi hagi un bon
manteniment d'aquests edificis, que no caiguin com a altres
comunitats on governa la dreta, que quan no tenen inundacions,
tenen altres qüestions... 

(Remor de veus)

Tenen el mal costum de no escoltar o de cridar quan hi ha
qualcú que està parlant; el torn de la paraula és de qui està
parlant i, si no els agrada, em sap molt de greu, han tengut el
seu torn per poder intervenir abans.

Evidentment, també volem que es garanteixi el bon
manteniment i funcionament dels equips de les ressonàncies
magnètiques, dels TAC, dels ecògrafs, dels aparells de
radiodiagnòstic..., el temps salva vides. No podem tenir
equipaments que no estiguin funcionant. No podem tenir
aparells aturats, perquè això no només augmenta la llista
d'espera, sinó que en pacients, per exemple, de càncer pot
determinar la seva supervivència; tot ha de funcionar i tot ha
d'estar en bon estat.

I ja per acabar, tots vostès han rebut el calendari del
Parlament, i vull acabar la meva intervenció amb les paraules
d’una jove, una nina, Aitana Jerez Martínez, del CEIP Sant
Ciriac, de Santa Eulàlia del Riu, a Eivissa, que ha participat en
el concurs que fan en aquest parlament els nins que ens visiten
i que ha titulat “La responsabilitat”: “Avui he tengut un somni.
Jo en el meu somni somniava que no hi havia més pandèmia,
ens podíem donar abraçades, jugar amb normalitat, no portar
mascareta, però, és clar, era només un somni. El cas és que,
entre tots i totes podem fer d’aquest somni realitat i per fer això
hem d’acomplir totes les normes de la COVID-19 i vosaltres,
els polítics, heu de donar-ho tot cada dia; la gent us ha votat
perquè confia en vosaltres, perquè ens ajudeu a sortir d'aquest
mal somni i puguem tornar a la normalitat l'abans possible,
perquè puguem visitar als nostres avis sense por, poder jugar
amb tots els nostres amics i amigues i, sobretot, que tots i totes
estiguem sans. Demano a tots i a totes que junts podem
convertir aquest mal somni en el nostre somni de veritat: la
normalitat”.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president, intervindré des de l'escó, seré
breu. Sra. Borrás, no se m'enfadi, és que he trobat que em
parlava amb molta duresa. Jo sé que vostè és metgessa, no fos
cosa que d'aquí un parell d'anys un dia vagi a urgències i me la
trobi a vostè i li hagi de dir...

(Rialles) 

... i li hagi de dir: “ja vendré demà, ja em trob un poc millor, ja
vendré demà”. 

Bé, evidentment, som molt conscient de la realitat quina és,
som molt conscient de la realitat quina és. Li puc parlar en
primera persona. Jo al setembre m’havien de fer una
intervenció al cor, tampoc no és res de massa importància, per
això supòs que encara no me l’han feta, llavors havia de ser
l'octubre, llavors novembre, llavors desembre. Res, dia 5 de
gener tenc hora per a la revisió d'una operació que encara no
m'hauran fet. És a dir, li parl en primera persona. És a dir,
vivim al món, no vivim ni a Venus, ni a Saturn, ni a Urà.

És veritat que a vegades ens toca fer un paper, a nosaltres
de palmeros i a vostès de fer de destructors, i tal volta li agaf el
guant i crec que ens hauríem de situar en una postura més
realista i segurament els debats serien bastant més profitosos,
perquè entram i podríem passar directament a votar perquè el
resultat serà el mateix, el mateix si no hi hagués debat que si
n'hi hagués. Crec que això és una de les qüestions que
francament ens hauríem de plantejar i això evidentment ens
suposa també situar-nos des d'una perspectiva molt real de com
estan les coses. 

Jo a la meva primera intervenció he volgut ser molt real, i
li ho he dit, són els millors pressuposts que aquesta comunitat
necessita? Dic, no, no ho són. Són els millors pressuposts
possibles? Sí, sí ho són.

Miri, l'any passat tal dia com avui i des d'aquest mateix lloc
vaig anunciar o vaig voler rompre aquesta dinàmica que hi
havia l'any passat, el debat va ser bastant més gruixut que no ha
estat enguany, amb un fet, havien arribat les primeres geleres
congeladores que havien de guardar les vacunes que prest es
varen començar a administrar, d'això fa un any, no sé si se'n
recorda la consellera, i és veritat que en un any han passat
moltes coses, moltes coses, i especialment qui les ha patides és
el personal sanitari, tot el personal sanitari, i crec que des d'aquí
es mereixen un reconeixement.

I atès que ho ha fet la Sra. Martín, de Podemos, jo també
vull acabar amb una reflexió per desitjar-vos a tots els molts
d'anys, el bon Nadal, atès que demà no em toca intervenir. Hi
ha una cançó que és alemanya, d'un compositor... -no és que la
canti, no passin gens de pena, perquè si em pos a cantar haurem
de quedar a dormir perquè farà una aiguada que no podrem

partir cap a casa nostra-, de Franz Xaver Gruber que és aquesta
de Nit de pau, Nit d’amor, i en castellà Noche de paz, Noche de
amor.  Està traduïda a més de 140 idiomes. Durant la primera
guerra mundial el vespre de Nadal hi va haver una treva i
simultàniament es va cantar en francès, en alemany i en anglès.
Hi va haver com una treva dels mateixos soldats. 

I ho dic perquè tenim la desgràcia de viure dins una societat
que cada vegada està més crispada i cada vegada està més
confrontada. I dic que és molt trist que des de la classe política
nosaltres juguem a aquesta confrontació, juguem a aquesta
fragmentació i crec que precisament la gent el que vol no és
veure polítics que discuteixen sinó polítics que són capaços
d'arribar a acords. Això crec que és el millor desig que jo puc
donar a tots vostès i evidentment que passin un bon Nadal i una
bona entrada d'any. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sr. Ensenyat, m’ha deixat amb ganes de sentir-lo cantar...

(Rialles)

... però m’he quedat amb les ganes, esperem tenir aquesta opció
en algun altre moment. 

Bé, respecte de les esmenes que s’han presentades sí que
n’hi ha algunes que s’han acceptades, n’hi ha dues que s’han
transaccionat, crec que ha dit la Sra. Borrás que sí a les
transaccions respecte de la cronicitat i al trastorn de conducta
alimentària, a la comissió ho hem parlat, i serà molt important
aquesta qüestió.

També en el cas del Grup Ciutadans, una de sensibilització
referent a l’automedicació, perquè és un problema molt greu
que es troben els metges de primària que la gent, el doctor
Google també ho vàrem parlar a una Comissió de Salut, el
doctor Google pot ser no sempre ho faci bé. I dos de les
malalties rares, que també són importants. Així com també, Sra.
Pons, el Pla Estratègic de Salut Mental és molt important.

Tampoc no s’ha dit avui, però crec que seria de rellevància
explicar que s’ha aprovat, avui al BOE s’ha publicat, aquest
número del 024 així com també una (...) de salut mental a nivell
estatal. Crec que és molt important i necessària ja que en
parlem molt a la Comissió de Salut i no s’ha dit. 

Sra. Borrás, de veritat, si abans he estat vehement, que avui
s’ha dit aquesta paraula pel Sr. Bonet, no era la meva intenció,
però sí que és cert que amb el tema de salut i també quan parlen
de les qüestions de per què hi ha, també ho ha dit el Sr. Gómez,
de per què hi ha o no hi ha una ambulància és que justament a
Formentera ho visc molt de prop, de veritat, ho veig molt de
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prop perquè a més visc molt a prop i conec pacients que ho
pateixen personalment i em varen demanar personalment l’altre
dia en una exposició que per favor li demanàs a la consellera
que s’acceleràs tot aquest tema. I allà la distància entre el
pacient i el polític sí que us dic que es redueix a zero, com és
diu a matemàtiques, el límit tendeix a zero. 

Les crítiques en to negatiu no ajuden, ho ha dit el Sr.
Ensenyat, crec que és positiu i quan es diu, a vegades també
s’ha dit que si no..., que fa que les qüestions que jo mateix ara
perquè estic al Grup Mixt, però som del PSOE, que si accept
tot el que diuen, li pot dir la consellera, com li he dit aquest
matí al Sr. Mir, que li puc ben assegurar que es discuteixen les
coses, però el pressupost és limitat, sabem que hi ha una
limitació pressupostària amb la qual hem de fer la despesa i
quan es reclamen les coses també s’ha de veure quantes coses
es poden fer, perquè arriba un moment que no se’n poden fer
més. El que sí és important és que el pressupost continuï
creixent per poder fer més coses, perquè si el que feim és
retallar-lo és quan les coses no podem continuar creixent. 

Ha parlat de les vacunes del virus papil·loma humà, però sí
que també s'han de posar en valor coses que sí es fan. Ja vàrem
parlar a una altra intervenció de la importància de les polítiques
LGTBI i una molt important, que a més es va anunciar el dia 1
de desembre, el Dia Internacional de Lluita contra la SIDA, és
la posada en marxa de la PrEP, una mesura que a altres països
ha funcionat molt bé i que la Conselleria de Salut la posa. Està
posada, sí, sí, està posada, a les Balears està posada en marxa,
a Madrid hi ha molts de pacients que no la reben, fins i tot als
estrangers se'ls ha negat, Sra. Borrás. No s'enfadi, però les
veritats són veritats i les qüestions són aquestes, a Madrid la
PrEP té una llista d'espera de més de sis mesos i, a més, hi ha
pacients estrangers que no hi poden accedir perquè no se'ls
dóna el reconeixement d'aquest motiu. Com es va fer llevant la
targeta sanitària en la legislatura que governaven. 

També dir-li, de veritat, el cas d'Alpha Pam treure-ho aquí,
de veritat, no, crec que no és el que pertoca, i s'ha tret aquí avui
i no, no, no, no, crec que no és el que toca, no és el que toca, de
veritat, en to negatiu com va ser i més, no és el que toca. 

(Remor de veus)

Torn a repetir que si s'enfaden sembla que tal vegada ho
estic fent bé, si s'enfaden és que no ho estic fent malament. Res
més, esperar que s'aprovi el pressupost per una bona majoria i
l’enhorabona, consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Sanz. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, intervindré des de l'escó. En primer lloc, per
agrair al Grup Parlamentari Popular que hagi acceptat les dues
transaccions que hem plantejat a les dues esmenes que havien

presentat en aquesta secció d'avui dels pressuposts de la
comunitat autònoma per a 2022.

Igualment no m'he pogut referir amb molta extensió a les
esmenes que també hem acceptat del Grup Parlamentari
Ciutadans, però és veritat que es corresponen amb les PNL que
dimecres rere dimecres pràcticament aprovam per unanimitat
a la comissió, i està bé que per part seva tenguin aquest trasllat
també en forma de dotació pressupostària perquè es puguin
executar. 

I, finalment, també m'he referit molt ràpidament a esmena
del Grup Parlamentari El Pi, sabíem que per a vostès era
important aquesta esmena, però parlam d'una qüestió molt
sensible que és la salut mental i crec que ja no només és
important per a vostès sinó que és important per a tota la nostra
societat, per tant, també ens felicitam que haguem arribat a
aquest consens.

Per tant, també confirmar aquest vot per separat d'aquest
conjunt d'esmenes que s'acabaran aprovant avui.

I, finalment, traslladar, per part del Grup Parlamentari
Socialista el suport a tots els professionals sanitaris que ara
mateix fan front a aquesta sisena onada, també a tots els
contagiats, també als familiars i coneguts d'aquelles persones
que malauradament han mort com a conseqüència d'aquesta
situació provocada per la pandèmia, i traslladar també tot el
nostre suport a l'equip de la conselleria, i, en concret a la
directora general de Salut Pública, que va passar unes setmanes
molt complicades i que, afortunadament, es va resoldre en
benefici de l'interès general la seva qüestió.

I, finalment, també fer una crida a la prudència per part de
la ciutadania davant la situació actual i l'impacte de la
pandèmia.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. I per fixar la seva posició donam la
paraula al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Si algo justifica el hecho de que
vivamos en sociedad y que paguemos impuestos, para tener un
presupuesto público, es precisamente que tengamos unos
servicios públicos que son básicos para la vida misma de las
personas, como es la prestación sanitaria pública. Veríamos
bien que se aumente el gasto en salud pública si ello viniese
acompañado de una reducción del gasto superfluo y si el
montante global de los presupuestos de esta comunidad
autónoma fuese un importe real, y si, además, ese aumento del
gasto en el servicio de salud pública se tradujese en una
mejoría de ese servicio. Pero eso nosotros lo queremos analizar
minuciosamente, queremos saber en qué se gasta ese dinero,
cómo se gasta y, sobre todo, qué consecuencias tiene en la
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sociedad, porque para eso es para lo que estamos aquí los
partidos de la oposición.

Y, curiosamente, hemos podido comprobar cómo el
presupuesto de salud pública no ha parado de aumentar durante
estos últimos años, pero sin embargo las listas de espera siguen
aumentando de forma escandalosa. Desde el año 2016, las listas
de espera han aumentado un 40%, estamos en unos niveles
inaceptables. Un presupuesto en salud pública de 2.000
millones de euros, y la gente esperando meses para poder ser
operados.

Luego dirán que estamos en pandemia, pero es que ahora
tienen 500 millones de euros más que en 2018 para gestionar
los servicios, y esto va de mal en peor.

Cualquiera puede entender que si este gobierno se gasta
2.000 millones de euros en la salud pública, pero a la hora de
la verdad, no hay suficientes profesionales para atender la
demanda de servicios sanitarios por parte de los ciudadanos,
que se acumulan en listas de espera interminables y
desesperantes, porque no olvidemos que se trata de gente que
está enferma o tiene un problema de salud que requiere ser
atendido. Entonces algo falla, ¿verdad? Y ¿qué es lo que falla?
Pues que faltan profesionales y que el Gobierno balear, en vez
de aumentar las contrataciones, lo que hace es ahuyentarlos,
bajándoles el salario e imponiendo barreras lingüísticas, y
ahora también, un pasaporte COVID, que no sirven para nada,
porque saben perfectamente que estamos teniendo multitud de
contagios en personas vacunadas que, a su vez, se han
contagiado de otras personas, también vacunadas, por tanto, las
personas vacunadas también se están contagiando.

Entonces, además es una medida discriminatoria, que mi
formación ya ha recurrido en Andalucía y es nuestra intención
acotar la vía judicial para acudir, si es necesario, al Tribunal
Constitucional.

Hoy mismo hemos tenido aquí a las puertas de este
parlamento, a representantes de trabajadores de la salud y de
otros sectores, reivindicando su petición de recibir una
retribución acorde con el coste de la vida en esta comunidad
autónoma, porque evidentemente está muy bien invertir en
innovación, en nuevos equipos, en nuevas instalaciones, pero
si al final no tenemos los profesionales necesarios para poder
atender la demanda de la población del servicio de salud, pues
no nos sirve de nada. Hacer fijos a gente que era eventual no
significa ampliar la plantilla, siguen siendo los mismos, pero
con diferentes condiciones.

Para nosotros es prioritario que se cubran todas las plazas
y que la plantilla sea adecuada a las necesidades de la
población de Baleares, y sabemos que no es así, sabemos que
no están cubiertas todas las plazas de los sanitarios que son
necesarios. Desde VOX llevamos reclamando desde el inicio
de la legislatura un plus de insularidad digno para los
trabajadores públicos, como sí tienen en Canarias, pero ustedes
prefieren gastar sus hinchados presupuestos en sus caprichos
partidistas e ideológicos.

Ahora, la novedad es la creación y puesta en marcha de la
Agencia de Salud Pública, estos presupuestos prevén su puesta

en marcha en el segundo semestre del 2022, pero no incluyen
la amortización de otros centros gestores, porque si la nueva
Agencia de Salud Pública va a asumir determinadas funciones
alguien, que ahora las está realizando, dejará de hacerlas, pero
es lo de siempre, estiramos como un chicle la estructura política
de la comunidad autónoma, para ir contando con más y más
sillas que se pueden calentar por la clase política que mande
cada momento. Mientras la aplicación práctica de todo ello
fracasa y los ciudadanos están cada vez peor atendidos.

Los gobiernos de izquierdas son especialistas en aprovechar
cualquier circunstancia adversa para engordar la estructura
política de las instituciones públicas, ¿que hay una pandemia
mundial? Pues ya tenemos la excusa, en vez de reforzar los
servicios que ya existen, vamos a crear una agencia de salud
pública. ¿Que hay muchos casos de corrupción? En vez de
reforzar la intervención a la Sindicatura de Cuentas, vamos a
crear la oficina anticorrupción. ¿Qué hay mujeres maltratadas
asesinadas por sus parejas? En vez de reforzar a la Policía o a
la Guardia Civil o a los tribunales de Justicia, vamos a montar
chiringuitos de género, como el Instituto de la Mujer, y así
todo.

(Remor de veus)

Nosotros ya tenemos la experiencia de dos años anteriores
en la tramitación de los presupuestos generales de esta
comunidad autónoma, ya sabemos cómo se las gasta el
gobierno de izquierdas y ni una sola de nuestras más de 280
enmiendas han sido aprobadas y, desgraciadamente, un año
más volveremos a tener unos presupuestos al servicio del
Gobierno de Baleares y no al servicio de los ciudadanos de
Baleares. En este caso al servicio de la consejera de Salud y su
equipo, y no al servicio de los usuarios, de los servicios
sanitarios, ni de los profesionales que les atienden.

Como ustedes ya saben, se encargan de recordar cada vez
que salen a esta tribuna, nosotros nos hemos negado a intentar
enmendar unos presupuestos que no tienen remedio, y más
después de la experiencia de años anteriores en los que hemos
visto cómo la izquierda aplicaba el rodillo y tumbaba cualquier
atisbo de enderezar la deriva de ruina a la que nos lleva el
Gobierno socialista de la Sra. Armengol y sus socios
comunistas y separatistas.

Aún así, por solidaridad, y en un gesto simbólico de apoyo,
votaremos a favor de algunas enmiendas que,
incomprensiblemente para nosotros, han presentado otros
grupos de la oposición, aún habiendo presentado unas
enmiendas a la totalidad por considerar que los presupuestos
son irrealizables, concretamente votaremos a favor de las
enmiendas que pretenden mejorar las condiciones laborales de
los profesionales de la salud y que buscan mejorar las
infraestructuras sanitarias.

Muchas gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Un cop finalitzat el debat, procedirem
a les votacions. Començarem amb les esmenes de la secció 17
i, en primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears.

En primer lloc, l'esmena 13011 té una transacció respecte
de la qual he de demanar si tots els grups parlamentaris hi estan
d’acord. Ningú no s'hi oposa. Passam a votar. Votam. 

47 sí, 3 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13031, 13033 i 13034. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

Seguidament votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. L'esmena 13319 té una transacció i he de demanar
si cap grup s'hi oposa. Per tant, votam l'esmena 13319, amb la
transacció incorporada. Votam.

47 sí, 3 no, cap abstenció.

Ara votarem l'esmena 13320. Votam.

4 sí, 31 no i 15 abstencions.

L’esmena 13322 també té una transacció que el Grup de
Ciudadanos accepta i he de demanar si cap grup s'hi oposa. Idò
passam a votar l'esmena 13322 amb la transacció incorporada.
Votam.

35 sí, 3 no i 12 abstencions.

Votam l’esmena 13223. Votam.

7 sí, 31 no i 12 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13324 i 13325. Votam. 

22 sí, 28 no, cap abstenció.

Votació de l’esmena 13326. Votam.

15 sí, 28 no i 6 abstencions.

Votam ara l’esmena 13327. Votam.

19 sí, 27 no, 3 abstencions.

Finalment, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. En primer lloc, votam l'esmena 13482.Votam.

15 sí, 31 no i 4 abstencions.

Ara votarem l'esmena 13547. Votam. 

20 sí, 27 no i 3 abstencions.

Ara votarem 13655. Votam.

15 sí, 28 no, 7 abstencions.

Votació de l’esmena 13565. Votam.

18 sí, 32 no i cap abstenció.

Votació de l’esmena 13644. Votam.

19 sí, 28 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13346, 13647, 13654, 13657, 13744, 13758 i
13761.Votam.

16 sí, 28 no i 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13648, 13730, 13732, 13734, 13735, 13742,
13743, 13749, 13768, 13776 i 13784. Votam.

19 sí, 28 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13651 i 13731. Votam. 

21 sí, 28 no i cap abstenció.

Votació de l’esmena 13653. Votam.

16 sí, 31 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13656 i 13757. Votam.

12 sí, 28 no, 10 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes de la secció 18, 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 13036, 13038,
13039, 13040, 13041 i 13070. Votam.

22 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara votam l’esmena 13042, Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

Votació de l’esmena 13037. Votam.

15 sí, 28 no, 7 abstencions.

Seguidament, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Votació de l'esmena 13328.

44 sí, cap no i 6 abstencions.
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Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13329, 13332, 13377 i 13378. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 13360. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13330, 13336 i 13361. Votam.

22 sí, 28 no i cap abstenció.

Ara votam l'esmena 13359. Votam.

49 sí, cap no, cap abstenció.

Finalment votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13483, 13489, 13485, 13486 i 13487.
Votam.

15 sí, 28 no, 6 abstencions.

Votam l’esmena 13576. Votam.

18 sí, 32 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13635, 13636, 13637, 13639, 13640, 13641,
13694, 13738, 13746, 13748, 13767, 13780, 13785, 13786,
13787, 13789, 13793, 13822, 13823 i 13824. Votam.

20 sí, 28 no, 2 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes següents: 13638, 13698, 13699, 13700, 13701,
13704, 13706, 13708, 13711, 13712, 13713 i 13747. Votam.

22 sí, 28 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13642, 13693, 13702, 13722, 13723, 13739,
13756, 13802 i 13803. Votam.

16 sí, 28 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les següents esmenes: 13692, 13695, 13696, 13697, 13703,
13705, 13707, 13709, 13710, 13715, 13717, 13718, 13719,
13720 i 13721. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

Ara votarem l’esmena 13714, té una transacció, deman si
algun grup parlamentari s’hi oposa. Idò votam l’esmena 13714
amb la transacció incorporada. Votam.

48 sí, cap no i 2 abstencions.

L’esmena 13716 també té una transacció que ha estat
acceptada pel grup proposant, deman si algun grup s’hi oposa.
Idò votam l’esmena 13716 amb la transacció incorporada.
Votam.

48 sí, cap no i 2 abstencions.

Ara sí, senyores i senyors diputats, hem finalitzat per avui.
Suspenem el plenari fins demà a les 9:00 hores del matí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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