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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, ara, al debat número 9 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 17, Conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques, en les seccions i entitats afins. Esmenes a la totalitat
del Grup Parlamentari Popular, esmenes parcials del Grup
Parlamentari Mixt AIPF i del Grup Parlamentari Popular.

Per fer la defensa conjunta de les esmenes que es mantenen
a la secció 17 i a les entitats afins, pel Grup Parlamentari Mixt
AIPF té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha una esmena amb una
quantitat important que és una esmena que vaig fer igual l’any
passat i que es va aprovar, encara que no va poder ser
executada, supòs que els motius seran explicats, no sé si ha estat
perquè hi ha hagut problemes per aconseguir el que es pretenia
amb aquella esmena o ha estat falta d’eficàcia. En tot cas
estarem encantats de sentir l’explicació.

En comissió se’m va dir que hi havia 500.000 euros per a
compra de sòl, l’esmena no fa referència a això, l’esmena fa
referència a construcció d’habitatges de promoció pública. Per
tant, si se’m va confirmar que el sòl hi és, o que hi ha aquesta
partida per adquirir sòl, es complementa perfectament amb
l’esmena per construir aquests habitatges damunt el sòl que
s’adquirirà amb aquesta proposta que hi ha de 500.000 euros.
Per tant, no crec que hi hagi cap problema per aprovar aquesta
esmena per mor també a això que acab de dir, que hi ha els
sous, els doblers o el pressupost per comprar el sòl i també hi ha
aquesta esmena per fer o executar la construcció que ja es tenia
intenció de fer l’any passat. Per tant, si l’any passat era aquesta
la intenció supòs que enguany la mateixa intenció existirà. 

També votaré afirmativament, és a dir, votaré sí a les
esmenes del Partit Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular, per un
temps de deu minuts, té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
motiu de la presentació de l’esmena a la totalitat a la Conselleria
d’Habitatge i a l’IBAVI és doble, per una banda perquè malgrat
ser una conselleria de les que podríem anomenar de caràcter
social i, a més, una conselleria de nova creació, aquesta
legislatura davalla tant el pressupost de la conselleria com el
pressuposts de l’Institut Balear de l’Habitatge. I per altra banda,
perquè trobar-nos ja en els darrers pressuposts d’un exercici
complet d’aquesta legislatura el que havia de ser una conselleria
estrella dins el Pacte de Progrés no ha sabut adaptar-se a la
realitat canviant del que ha estat el mercat de l’habitatge durant
aquest període de temps. Fa uns dies, de fet, vàrem conèixer que
les Illes Balears lideraven el rànquing de tota Espanya en
caiguda de venda d’immobles en un 38%.

Començant pel primer motiu, el pressupost de la secció 17
davalla de 103 milions d’euros a 90 milions d’euros, cosa que
suposa un 12,40% menys, i l’any 2009 va davallar respecte de
l’any 2008 un 33,20%. El pressupost de l’Institut Balear de
l’Habitatge davalla el mateix percentatge, curiosament
coincideix amb la secció pressupostària 17, i en termes globals
davalla de 100 milions d’euros a 87 milions d’euros. I en
concret, pel que fa al capítol 6, d’inversions de l’IBAVI, davalla
de 50 milions d’euros a 42.

És evident que en un context de davallada generalitzada dels
pressuposts de la comunitat autònoma per manca d’ingressos
tots els serveis al final, d’una forma o una altra, es veuen
ressentits, però preocupa dels pressuposts de la conselleria no
només els números sinó, que ja hem dit que són dolents, sinó
que també la manca d’iniciatives que s’adaptin a la realitat
canviant del mercat de l’habitatge. 

Com ja vàrem tenir ocasió de comentar durant la seva
compareixença en comissió, en dos anys i mig hem passat del
que va ser un boom del mercat immobiliari, amb hipoteques
baixes, amb un mercat molt actiu tant en la nova construcció
d’habitatges com en vendes d’habitatges usats, després vàrem
passar una crisi del sector de la construcció on es va veure com
una solució la construcció massiva d’habitatge protegit, tot això
va coincidir amb una pujada important del tipus d’interès, amb
una paràlisi del mercat de l’habitatge usat, amb el consegüent
estoc d’aquest habitatge usat i amb l’impagament de les
hipoteques. 

La posada en qüestió de la necessitat d’aquesta construcció
massiva d’habitatge de promoció públic, és una evidència en
aquests moments, precisament on hi ha aquest estoc i on està en
qüestió, per part de tot el sector, aquesta construcció massiva
d’habitatge de promoció pública i, a més, ens trobam que
malgrat ara els tipus d’interès han tornat a davallar a mínims jo
crec que històrics amb els consegüents beneficis per a les
famílies, ens trobam que les entitats bancàries continuen sense
finançar crèdits, la qual cosa posa en qüestió tota la política
d’habitatge que duen a terme i màxim quan hem vist que a
Balears lidera el rànquing quant a la paràlisi del mercat
immobiliari de tota Espanya. Tenim aquest honor o aquest
rànquing negatiu de tota Espanya.

És sobretot aquest segon motiu, Sr. Conseller, que des del
Grup Popular, i malgrat poder-li reconèixer que els canvis han
estat constants en poc temps i que vostè tampoc no és el
culpable d’aquest canvi constant durant aquests dos anys i mig,
sí que creim, no obstant això, que la seva conselleria ha avançat
poc en tota aquesta situació i que els resultats finals, en aquest
temps, són bastant magres. 

Dels 20.000 habitatges que vostès vàrem prometre durant la
campanya electoral, i que jo vull recordar encara que vostès
després tot d’una després ja amb la investidura ho varen
corregir, però va ser una promesa electoral que vostès varen fer,
20.000 habitatges de promoció pública farem, això varen dir
durant la campanya electoral, dels 20.000 habitatges que varen
prometre als 5.000 habitatges que després vostès varen
transformar en el discurs d’investidura del president, el Sr.
Antich, al final jo no crec que arribem ni a la meitat i que, per
tant, al final la famosa Llei de mesures urgents per a obtenció de
sòl, que es va aprovar per unanimitat el 2008, ni han estat
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mesures urgents ni han activat el sector de la construcció, com
es va vendre per activa i per passiva al final en el moment en
què ens trobam, al final ja del 2009, ni ha suposat cap solució al
mercat immobiliari ni ha suposat solució per a les famílies que
ho necessiten. Tanta sort que es va retirar el seu projecte de
construir en sòl rústic i que al final es va limitar al sòl urbà i
urbanitzable amb creixements que tot i això a qualque lloc
podrà fins i tot ser polèmic, com ara doncs podrem parlar en
aquest moment, ja que han sortit a informació pública, Son
Bordoy, per exemple, a la barriada d’Es Molinar.

D’aquesta famosa Llei de mesures urgents fa poc que el
Govern va aprovar, va fer l’aprovació inicial, de les normes
subsidiàries de tres reserves per a 1.079 habitatges, 600
protegides i 400 lliures, normes que estan a informació pública
i que vostè va dir, quan les va aprovar el Govern fa poquet, que
esperava que a finals del 2010 es poguessin començar a
construir. El mateix dia que vostè presentava aquest acord del
Consell de Govern els mateixos constructors, als mitjans de
comunicació, ja li deien que veien serioses dificultats perquè a
finals del 2010 es poguessin començar “dada la escasez de
ventas de immuebles derivada de la crisis económica y la
actitud financiera de los bancos a la hora de conceder los
créditos”. Són paraules textuals que varen dir els constructors.

I és precisament a tot això que ens referim a aquests
pressuposts que avui debatem. Quines mesures contemplen els
seus pressuposts, Sr. Carbonero, per tal de garantir el
finançament bancari o, almanco, ajudar a obtenir aquests crèdits
bancaris a tot aquest sector de la construcció, promotors i
famílies? Cap mesura. En aquest moment ens trobam que hi ha
una manca de finançament bancari, que no hi ha cap proposta
dins aquests pressuposts de la conselleria més que la dinàmica
habitual que sempre ha existit a la Conselleria d’Habitatge.

Quines mesures contemplen aquests pressuposts per activar
aquest mercat immobiliari on Balears lidera el rànquing de
paràlisi? Cap mesura especial, Sr. Conseller. Són aspectes
importantíssim que no tenen cap reflex ni numèric ni en text
tampoc, ni en text normatiu perquè per ventura a la seva
conselleria no només de vegades són números sinó són aspectes
legals a contemplar dins el text normatiu de la llei de
pressuposts. Tampoc no hi ha cap mesura fiscal, i és aquesta
manca del que creim en un moment de crisi de tot el sector de
l’habitatge. 

Per tant, Sr. Conseller, creim que difícilment amb aquest
pressupost el mercat immobiliari de l’habitatge i les famílies
que més ho necessiten veuran satisfets els seus problemes i
demandes més enllà de l’habitual dins la Conselleria
d’Habitatge.

Vull referir-me, a part dels motius de l’esmena a la totalitat
d’aquesta secció pressupostària, a altres aspectes, al marge de
l’esmena a la totalitat, que són les esmenes parcials presentades
pel nostre grup. No faré una defensa de totes les esmenes
parcials, però sí en destacaré quatre bàsicament que jo trob que
són importants dins aquest context. 

La primera és una que hem presentada dins un context
desgraciat i és que, per desgràcia, fa un parell de mesos en el
centre de Palma va caure tot un edifici amb un nombre
important de víctimes mortals. D’ençà d’aquesta desgràcia, i a
més un edifici que crec que no estava obligat a passar una
inspecció tècnica d’habitatges, han estat constants els
desallotjaments d’habitatges, la preocupació dels ciutadans, fins
i tot, dels mateixos responsables polítics sobre les garanties de
les nostres edificacions. Crec que això ens obliga a extremar
unes cauteles que mai no ens haguéssim plantejat a les Illes
Balears, i ens ha tocat a nosaltres, hauria pogut tocar a altres
comunitats autònomes, i ens ha tocat a nosaltres. Crec que una
altra desgràcia igual seria imperdonable a les Illes Balears.

Per això creim que malgrat pugui ser una competència, tal
vegada, municipal és cert que des del Govern de les Illes
Balears creim que seria bo que s’iniciàs una via de colAlaboració
en aquesta tasca, sigui a través de normativa autonòmica,
mitjançant ajudes tècniques, econòmiques als municipis, seria
una bona iniciativa que des de la Conselleria d’Habitatge es
comencés a liderar un pla per establir mecanismes de prevenció
i de rehabilitació d’edificis que amenacin ruïna. La nostra
esmena contempla una partida petita, 200.000 euros, però és
suficient perquè a la conselleria comenci a haver-hi un grup de
feina en aquesta línia. Res no diuen els pressuposts, jo crec que
no podien dir res perquè el moment va coincidir amb la
presentació dels pressuposts, però crec que aquesta esmena
s’hauria d’aprovar.

La següent esmena que jo destacaria fa referència a
contemplar una línia d’ajuts específics per a aquelles famílies
que no poden pagar la seva hipoteca en aquest moment. Es
tractaria d’una situació especial d’aquestes famílies no només
en atur sinó en altres circumstàncies especials i és una partida
que creim que s’hauria de contemplar. 

Vaig ràpid perquè crec que ja he d’acabar. 

En la mateixa línia, i com a tercera esmena que jo destacaria,
seria fer feina en l’Hipoteca Jove i després en la Primera
Hipoteca que seria establir una línia perquè ara que les
hipoteques, els tipus d’interès tornen a ser baixos, doncs,
contemplar que en el futur de cara a futures pujades hi hagués
una previsió, una assegurança per evitar aquestes pujades
desproporcionades i un tipus d’assegurança que garantís i
activàs aquest mercat i la gent jove pogués comprar un
habitatge. Seria tal vegada una línia de feina.

Per acabar, Sr. President, la darrera esmena que faria o
destacaria, del grup d’esmenes que hem presentat, és una
relativa a carreteres. Si bé és veritat que hem presentat moltes
esmenes al Pla d’usos de carreteres i a vies i obres municipals
jo destacaria l’esmena d’intentar donar compliment a la
sentència de l’Audiència Nacional d’abril del 2008. Fa un any
i mig que l’Audiència Nacional va dir que tornaven a estar en
vigor els convenis del 98 i del 2004 i que, almanco, s’havien de
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reunir les comissions bilaterals mixtes per negociar, ni més ni
manco, que 333 milions d’euros. És veritat que a aquesta
sentència l’ha recorreguda el ministeri i el Govern de les Illes
Balears, però en un moment en què el Govern es queixa de
manca de finançament, on no hi ha ingressos per finançar els
serveis bàsics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, on
no es compleix ni tan sols el finançament de les comunitats
autònomes, jo crec que cap explicació no ha donat el conseller
de per què en un any i mig s’han assegut la Comissió bilateral
mixta. Per això nosaltres presentam una esmena directament per
tal que es contemplin aquestes quantitats.

En definitiva, i per acabar, des del nostre punt de vista
aquests pressuposts, com els de les altres seccions
pressupostàries, són dolents, però en especial, a part de ser
dolents, no contemplen, des del nostre punt de vista, una política
d’habitatge per encarar el que queda de legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Habitatge i Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada,
per la seva intervenció. Moltes gràcies, també, al diputat de
Formentera que sembla s’ha absentat i, per tant, m’estalviaré
l’explicació. En qualsevol cas, com que és una esmena, la que
ell ha presentat, que també l’ha presentada el Partit Popular, faré
una petita explicació. Miri, a Formentera hi ha una gran
dificultat per aconseguir sòl per fer habitatges de protecció
pública. Hem estat fent feina amb la possibilitat de comprar
habitatges en estoc, habitatges existents i vàrem, quasi, arribar
a un acord amb un edifici a La Mola i estàvem disposats a fer
una excepció amb Formentera, que ho necessita, pagant 2.400
euros el metre quadrat, però així i tot -els senyors diputats ho
saben- és molt més que el preu que solem pagar en aquests
casos, el mòdul d’habitatges de protecció oficial no va ser
possible. 

Discutim ara amb uns propietaris d’un sòl de 480 metres
quadrats a Sant Ferran que permetrà sis o set habitatges. La
discussió està entre 450 i 600 milions d’euros, per això nosaltres
en el pressupost hem previst 500 milions d’euros. Si arribam a
un acord lògicament aquest terreny, que en aquests moments
està afectat per normativa urbanística de protecció dels conjunts
històrics i artístics de Formentera, si arribam a un acord
lògicament hi haurà que redactar el projecte, preparar els
terrenys, etc., i en conseqüència els habitatges es podran
començar el 2011. Per tant, aquesta esmena que tenia el diputat
de Formentera es podrà repetir en el pressupost del 2011 i si
tenim el sòl, sense cap dubte, tirarem endavant amb la
promoció. 

Sra. Cabrer, la seva esmena a la totalitat és doble, davalla el
pressupost i la conselleria no s’ha sabut adaptar a la realitat. Bé,
ha fet més esment a la segona part que a la primera, però és
veritat que davalla el pressupost, però vostè no ha dit a quines
partides davalla, no ha explicat res, no se’n recorda del que vaig
explicar en comissió i vaig explicar, de manera bastant
detallada, que el pes relatiu de les partides que baixaven, dels
capítols que baixaven estava fonamentalment en el capítol 6
d’inversions, i el capítol 6 baixa de manera important, baixa un
60%, tot i que el seu pes relatiu dins el pressupost de la
conselleria és un 18,60%, baixa perquè la Direcció General
d’Obres Públiques deixa de fer carreteres, i per tant no hi ha
carreteres a fer per part de la conselleria, i en conseqüència no
hi ha pressupost en principi de carreteres, llevat, lògicament, de
pagar el peatge en ombra de les carreteres d’Eivissa, que com
vostè sap s’ha de pagar cada anys fins a 25 anys.

Per tant aquest és el motiu que aquest capítol baixi. Però
tampoc no diu res vostè que el capítol 7, que és on hi ha el gruix
de política d’habitatge, que té un pes relatiu de 72,30% en
relació al total del pressupost, aquest puja un 22,20%, i per tant
és vera que deixam de fer carreteres i això ens fa baixar molt el
pressupost de capítol 6, però al capítol 7 sí que hi ha hagut una
bona disposició per intentar millorar la despesa de la conselleria
en matèria d’habitatge, la despesa de la conselleria. 

Perquè després vostè diu que efectivament la despesa de
l’IBAVI també ha baixat, i l’IBAVI és l’òrgan executor de la
conselleria en matèria de promoció i construcció d’habitatges,
però bé, vostè diu que ha baixat efectivament un 12,45%; ja
m’hagués agradat que no hagués baixat tant, però tot és relatiu.
Miri, el Sr. Rodríguez ha tengut com a mínim una frase
afortunada, ha dit “lo importante no son los presupuestos, sino
cómo se ejecutan”, i després ha repetit “el año que viene
veremos aquí cómo se han ejecutado sus presupuestos”. Idò jo
ara li ho explicaré, miri, a l’IBAVI nosaltres ara pressupostam
87,868 milions d’euros. El 2004 55 milions, i es va executar el
50%; el 2005, 62 milions, es va executar el 45%; el 2006, 67
milions, i es va executar el 34%; el 2007, 62 milions, i es va
executar el 36%. Nosaltres proposam una xifra bastant més alta
que qualsevol d’aquestes quantitats, però, escolti, és que
nosaltres en aquests moments..., escolti’m, Sra. Cabrer; Sra.
Cabrer, li deman que m’escolti per favor, i que retengui aquesta
xifra: en aquests moments el pressupost de l’IBAVI està en un
98,4% d’execució. De la mateixa manera que els pressuposts de
la Direcció General de Carreteres estan també a aquest nivell,
entre el 98 i el 99% d’execució.

Diu que no hem adaptat les polítiques de la conselleria a una
realitat canviant, i m’ha reconegut que efectivament estava
canviant de manera molt ràpida i que tampoc no és molt fàcil a
vegades adaptar segons quines qüestions, però bé, miri, la Llei
de reserves estratègiques de sòl jo crec que va ser una mesura a
la qual vostès varen donar suport, i que li donen suport segons
quins dies, això és una cosa un poc curiosa però..., aquest va ser
un canvi important en relació a una situació que no esperàvem
trobar-nos, i és que no hi havia ni un metre quadrat de patrimoni
públic de sòl, no n’hi havia, no hi havia allà on fer habitatges,
s’havia venut, s’havia regalat, s’havia el que sigui, però no n’hi
havia. Ens vàrem adaptar, vàrem fer una llei, vostès li varen
donar suport, li va donar suport tota la cambra, i per tant l’estam
executant. Segurament no amb la rapidesa que jo hagués volgut,
però s’està executant la llei. 
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Vàrem adaptar la Hipoteca Jove. Vostè recordarà les
condicions de la Hipoteca Jove. Vàrem canviar a Primera
Hipoteca, les condicions varen canviar de manera
importantíssima per als ciutadans, i de fet els ciutadans hi han
donat una bona resposta. Vàrem fer un pacte per l’habitatge, no
n’hi havia hagut cap mai en aquesta conselleria, i vàrem asseure
els sindicats i els empresaris i vàrem signar un pacte per
l’habitatge, el primer pacte que es va signar a la comunitat
autònoma, que en aquests moments gaudeix de bona salut i que
s’està reunint de manera habitual.

I també vàrem fer una qüestió que jo crec que és adaptar-se
molt a la realitat: hem comprat estoc d’habitatge; això se’ns ha
demanat moltes vegades, i per què no compren estoc i tal? És
que n’hem comprat, és que hem comprat estoc d’habitatge, 400
habitatges comprats, acabats i a punt d’adjudicar als
peticionaris. I aquesta compra d’estoc d’habitatges ha estat una
partida pressupostària important, perquè no es tracta només de
comprar sòl o de pagar una despesa per promoció, és comprar-
ho tot d’una sola vegada, però ens ha permès posar als ciutadans
habitatges dignes, acabats i en bones condicions, i sobretot molt
aviat.

És vera que la finançació en aquests moments està en una
situació molt més complicada, molt més difícil que quan vàrem
començar la legislatura, fins i tot que anys anteriors. És una
situació realment dramàtica, i ho dic amb totes les
conseqüències. És realment dramàtica la situació de la
finançació per als ciutadans i per als empresaris, però també
amb això m’haurà de reconèixer que hi ha hagut un canvi
d’actitud quant al tipus d’habitatges, a la tinença d’habitatges
que està posant a disposició dels ciutadans l’IBAVI: hem passat
tot el que hem comprat que eren habitatges lliures, els hem
qualificat d’HPO, si tenien condicions els hem pogut qualificar
i els estam adjudicant en lloguer, o en lloguer amb opció de
compra. Vostè en temes de lloguer amb opció de compra ha fet
una esmena parcial que després aquí no s’hi ha referit, però per
estendre el lloguer amb opció de compra de manera molt més
generalitzada. Bé, no sé per què ha fet l’esmena, perquè
nosaltres disposàvem d’una partida pressupostària bastant més
elevada que la que vostè ens ha demanat. Per tant lloguer i
lloguer amb opció de compra jo crec que són dos canvis
importants, importants, en relació a una qüestió que jo crec que
se li ha escapat aquí com una qüestió que a mi em pareix que és
l’única que vostès contemplaven i que encara, pel que vostè ha
dit, contemplen de tinença d’habitatge, que és de compravenda.

És a dir, vostè quan parlava dels crèdits hipotecaris, de les
dificultats dels ciutadans per pagar el crèdit i tal, s’estava
referint únicament a una modalitat, que és la de compravenda,
i nosaltres en aquest moment aquesta modalitat és la que estam
utilitzant menys. Miri les convocatòries de l’IBAVI quan surt
adjudicació d’habitatges i veurà que la gran majoria són en
lloguer i en lloguer amb opció de compra. Per què?, perquè
lloguers de 400 euros, de 450 euros, els ciutadans els poden
pagar; crèdits hipotecaris, no és que els puguin pagar, és que no
els en donen, no n’hi ha, i per tant amb això em pareix que la
seva argumentació és una argumentació una mica mancada de
rigor.

Pel que fa referència a les esmenes parcials, home, miri, el
tema d’enderrocs, 200.000 euros no sí si basten, si està..., però
els vull deixar tranquils en aquest aspecte: nosaltres dúiem el
programa electoral la redacció d’una llei d’habitatge que molts
varen confondre amb la Llei de mesures urgents, però no era
aquesta; la Llei de mesures urgents va ser una llei
extraordinària, no estava prevista en el programa electoral,
dúiem en el programa electoral la redacció d’una llei
d’habitatge. En aquesta llei d’habitatge, que en aquests
moments està a punt d’acabar la seva redacció per part de la
conselleria, es contempla tota una sèrie d’actuacions per
estendre des d’un punt de vista del Govern, estendre a la
comunitat autònoma, el que són les inspeccions tècniques per tal
que aquestes inspeccions tècniques no només siguin obligatòries
a Palma i en unes determinades condicions, sinó que siguin
obligatòries, lligades a la cèdula d’habitabilitat, a tota la
comunitat autònoma. Per tant en aquest aspecte jo crec que
estam en la mateixa línia del que vostè demanava.

Ajuts específics per a famílies en dificultats. Doncs bé, miri,
la Primera Hipoteca per primera vegada contempla que a la
comunitat autònoma el Govern, la conselleria dóna una ajuda de
1.000 euros cada any a cada un dels ciutadans que té la
possibilitat de tenir una primera hipoteca durant quatre anys, i
això és una mesura que no existia i que està funcionant
relativament bé. Però a més vostè se’n recordarà que vàrem
signar amb les entitats financeres, amb totes les entitats
financeres, totes les caixes, disculpi, totes les caixes, vàrem
signar uns acords a Presidència per tal que les caixes es fessin
càrrec de les situacions de dificultats que podrien passar els
ciutadans que no poguessin pagar a final de mes les seves
hipoteques, i aquest acord, pel que a mi em consta, s’està
complint, i la majoria dels ciutadans que vénen a demanar a la
conselleria un visat d’aquest acord per després anar a les entitats
financeres perquè els allarguin fins a tres anys el termini de
pagament de les seves hipoteques ho estan aconseguint.

I per acabar vostè m’ha parlat de carreteres. Tanta sort que
m’ha parlat de qualque cosa de carreteres perquè, si no, ja
l’assumpte quedava molt magre, però bé, miri, vostè ens
proposa a l’esmena que nosaltres ens facem càrrec d’una sèrie
de vials de caràcter municipal, el que era abans el Pla 10, i ens
diu que posem una partida de 50 milions d’euros, 50 milions
d’euros per fer vials municipals que, ja ho hem explicat no sé
quantes vegades, no són competència de la comunitat autònoma;
seran competència dels ajuntaments o seran competència del
consell insular, però la competència en matèria de carreteres ha
deixat de ser de la comunitat autònoma. De totes maneres li he
de reconèixer una cosa, i és on pensava vostè fer les carreteres.
D’aquests 50 milions d’euros, 18 a Marratxí; Marratxí no sé per
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què, no sé per quina raó, és el municipi guardonat i ben
beneficiat per la seva proposta, set actuacions, 18 milions
d’euros de carreteres, quan Marratxí resulta que ha estat un dels
poc municipis que, la proposta de Pla 10 que tenia de carreteres,
no l’ha pogut complir, i ha demanat dues pròrrogues; ni tan sols
les dues pròrrogues les ha pogudes complir i ha perdut els
doblers, i nosaltres també, però l’ajuntament també. No sé per
què vostè creu que ara podrà envestir amb set actuacions i 18
milions d’euros. Potser si haguessin proposat això en els
pressuposts de l’any passat el beneficiari hagués estat
Valldemossa, i potser l’any que ve serà Calvià, no ho sé, però
en aquests moments és Marratxí el beneficiat.

Escolti, una altra cosa en matèria de carreteres: la ronda sud
de Sant Antoni, vostè posa 6 milions d’euros; a lo grande!, no
passa res, 6 milions d’euros. Ronda sud de Ciutadella, 800
metres, el projecte que vostè va redactar té un pressupost de
500.000 euros; 6 milions d’euros, Sra. Cabrer!, aquí no passa
res, aquí casa gran, no hi ha crisi i endavant.

Havíem de complir la sentència. Efectivament, però la
sentència el que no deia és que els 333 milions d’euros..., els
333 milions d’euros vendrien a la comunitat autònoma. Vostès
a una esmena els computen com si fos un ingrés, però la
sentència no ho diu, la sentència el que diu és el que ha dit vostè
aquí, que ens hem de reunir i que qui ha de convocar aquesta
reunió bilateral mixta lògicament és el ministeri, i el ministeri
fins ara no ho ha fet i per tant nosaltres el que no podem fer és
posar una pistola al pit del ministeri per reunir-nos, o reunir
nosaltres la comissió bilateral mixta. Això ho hem explicat vint
vegades però es veu que encara no s’ha entès.

Res més, moltíssimes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero.

(Petit aldarull a la sala)

En torn de rèplica la Sra. Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, gràcies pel seu to i per la seva intervenció. Vostè diu
que és que a la seva secció pressupostària davalla carreteres, és
cert, però l’IBAVI no davalla carreteres, davalla l’IBAVI,
davalla l’habitatge. I vostè diu que és que allò important és
l’execució pressupostària, i em retreu la meva època, com no,
evidentment, perquè..., però jo ja li retrauré la seva època,
perquè vostè abans que jo va ser director general d’Habitatge,
i de vostè depenia l’Institut Balear de l’Habitatge. I sap quina
era l’execució de l’IBAVI quan vostè era director general de
l’Habitatge?, d’un 23%. Jo el rept que vostè dugui el pressupost
de l’IBAVI i l’execució pressupostària dels anys 99, 2000, 2001
i 2002 i compararem, i compararem, perquè vostè em parla
d’enguany com va l’execució de l’IBAVI; això ja ho veurem
quan nosaltres governem la pròxima legislatura, veurem aquest
90% que vostè diu que està l’execució de l’IBAVI; ho veurem,
perquè ara vostè ho diu i jo no puc veure l’execució de l’IBAVI

en aquest moment, perquè no tenc les dades. Jo sí sé com era
l’execució de l’IBAVI quan estava vostè de director general de
l’IBAVI. Per tant vostè miri-ho i llavors podrem fer amb
transparència com era l’execució de l’Institut Balear de
l’Habitatge. Però en definitiva l’IBAVI davalla per a l’any que
ve respecte del que era l’any passat.

Ens diu que, bé, que el lloguer amb opció de compra, que
nosaltres només parlam de la compravenda i no parlam de
lloguer amb opció de compra. Jo també és un tema que volia
exposar aquí. Durant les conferències sectorials i el que era el
Pla nacional d’habitatge ens estava vetat per part del ministeri,
en aquell moment el Ministeri de l’Habitatge, el lloguer amb
opció de compra. Vostè sap que era un tema que el Govern del
Sr. Zapatero quan jo era consellera ens tenia totalment vetat, i
era una reivindicació de les comunitats governades pel Partit
Popular, sobretot la comunitat autònoma de Madrid era la
comunitat que abanderava el lloguer amb opció de compra
perquè ella tenia una línia que era molt interessant que finançàs
el ministeri, i va ser un tema sempre fora del Pla nacional de
l’habitatge, que ara s’hi ha ficat, ara, ara s’ha ficat en el nou pla
nacional de l’habitatge i jo n’estic molt contenta, perquè com a
membre que era d’una comunitat autònoma governada pel PP
era un tema que sempre va dur el Partit Popular dins el seu
programa electoral i que nosaltres creim que és una opció molt
bona, perquè implica un lloguer amb una possibilitat futura de
comprar, que és el que vol en la nostra societat europea al final
molta gent, un lloguer, però si pot al final tenir una compra, idò
fantàstic.

Clar, ens diu que la gent no pot anar a un crèdit hipotecari
perquè no l’hi donen. És que és aquest el problema, és que avui
per avui amb els tipus d’interès baixos que hi ha qui vulgui
llogar, si s’ha d’incentivar el lloguer, i de fet la línia de lloguer
està crec que totalment disparada, i de fet vostè va haver de
penjar un cartell a l’illa de Menorca que no es donaven més
subvencions perquè s’havia esgotat el crèdit, que esper que
s’hagi resolt aquest problema, el problema que tenim és que la
gent que pugui intentar arribar a un crèdit hipotecari i que
vulgui comprar, que no només vulgui llogar, idò ha de poder
tenir la possibilitat del finançament bancari, perquè per això
s’ha fet una política d’ajudar les entitats bancàries a nivell
nacional. I el problema que hi ha i que tenim en aquest moment
molt greu és un problema de finançament malgrat el tipus
d’interès que tenim en aquest moment. El tenen les famílies, el
tenen les empreses i les promotores, i és per aquest motiu que
una de les causes de l’esmena a la totalitat és perquè, malgrat
pugui ser un tema també a nivell nacional, idò dins la
Conselleria d’Habitatge no trobam cap mesura, no trobam res
que ens indiqui cap feina per intentar solucionar aquest greu
problema que tenim a les Illes Balears de falta de finançament
i que és un greu problema.
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Respecte al tema dels enderrocaments i de les desgràcies que
hi ha hagut, vostè ens diu que està a punt de finalitzar un
projecte de llei de l’habitatge que contemplarà aquestes
inspeccions. Em pareix molt bé, però li dic sincerament, Sr.
Conseller, que creim que aquesta esmena s’hauria d’aprovar, no
creim que sigui..., o almanco una quantitat. Es a dir, aquesta llei,
entre que es pacta, s’arriba a acords, es fan canvis de cromos i
tot el que hem de viure en aquest govern, perquè podem parlar
així, veurem si arriba o no arriba, s’aprova o no s’aprova i quan.
Però el problema que hem tengut, per desgràcia, és un problema
que seria imperdonable que tornàs passar a les Illes Balears, i
creim que almanco un grup de feina ja dins la conselleria,
liderat, i ajudar els municipis que no tenen eines molts d’ells per
mirar almanco de prevenir al màxim, que no es pot prevenir tot,
idò havent una conselleria exclusivament pràcticament en
matèria d’habitatge, ara que ja diu que no té cap competència en
carreteres però després diu que ha de parlar de carreteres, i al
final és com un embolic, de què hem de parlar, no? Idò, crec
que seria bo que una conselleria només d’habitatge lideràs un
poquet aquest tema, malgrat que pugui ser molta competència
municipal. Crec que seria bo perquè hi ha altres temes de menor
importància que vostè lidera i  aquest sí que crec que per
desgràcia sí que és un tema important avui per avui a les Illes
Balears i sobretot al municipi de Palma que és on hi ha més
sensibilitat. 

De l’habitatge protegit, un exemple d’aquesta feina que diu
que fa, per al pròxim any per exemple l’habitatge protegit a
construir a Eivissa dels pressupost de l’IBAVI són 37
habitatges, és una xifra molt baixa. Per tant, ho dic perquè hem
presentat esmenes parcials per incrementar aquestes xifres,
durant el debat en comissió se’ns ha dit que es preveu fer-ne
moltes més i al final, per exemple, no és el mateix a Mallorca i
a Menorca, però a Eivissa la xifra de construcció prevista
d’HPO per a l’any que ve és de només 37 habitatges.

Ja per acabar, Sr. Conseller, els 333 milions d’euros que
contemplam d’esmenes perquè realment que de dos governs, el
socialista que ha canviat ja de ministre, ja no hi és la Sra.
Álvarez, hi ha un ministre nou, del mateix color polític, vostè
em contesti d’una sentència de l’Audiència Nacional que és que
el ministre no convoca la Comissió bilateral mixta quan hi ha
pendent a aquesta terra que duim anys pendents d’una manca de
finançament en general, i en especial en matèria de carreteres,
duim un dèficit i ens contesta que és que no convoca el ministeri
i que vostè no pot fer res, realment, el mínim que pot fer davant
aquesta resignació de tot un govern pressupostària, de tot tipus,
que li és igual que li baixin totes les partides pressupostàries....

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, du dos minuts vint-i-quatre segons més del
temps, vagi acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Acab, Sra. Presidenta.

..., almanco presentar una esmena perquè ens ingressin aquests
doblers. Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Carbonero, per tancar la
qüestió incidental té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ho he dit que
l’IBAVI davallava, no cal insistir-hi perquè he dit que a més em
sabia greu perquè creia que estam en un nivell d’execució elevat
i per tant, és difícil tornar enrere determinats tipus de polítiques
o alentir-les més. Per tant, és veritat que l’IBAVI davalla, però
també és veritat que el nivell d’execució, és a dir, el nivell de
treball que es fa a l’IBAVI és un nivell d’execució elevat.

Miri, no me’n record de les xifres concretes del nivell
d’execució de quan era director general, no tenc les xifres aquí,
però en qualsevol cas, a la seva disposició, les repassarem quan
vulgui.

Allò que en opció de compra estava vetat, miri, el que estava
vetat a l’època en què jo era director general (...) a ella era pel
Sr. Cascos qualsevol iniciativa que vengués d’una comunitat
que no fos del Partit Popular. És clar, si ens hem de recordar de
les coses passades, tots hi serem, però és clar, se’n recorda del
Sr. Cascos quan era ministre?, i si hi havia alguna possibilitat de
canviar alguna cosa, doncs allò era droga dura...

(Remor de veus)

(...), sí... per tant, el que és segur, miri, és una cosa que amb
aquest govern de Madrid i amb aquest govern de la comunitat
autònoma el lloguer amb opció de compra està en el Pla estatal
d’habitatge, això és segur, de la resta podem discutir el que
vulgui, però el que és segur és que al Pla estatal d’habitatge en
aquests moments per primera vegada, després de governs d’un
color i de l’altre, hi ha aquesta opció, perdoni la redundància,
amb opció de compra.

Miri, diu el problema bancari és veritat que existeix i
efectivament és un problema estatal, és un problema de tot
l’Estat, segurament és un problema més global que només
l’Estat que bé, ja s’ha discutit mil vegades d’on ve la primera
crisi financera, les hipoteques subprime i tota aquesta història,
no? Bé, davant això és difícil si no es materialitza una proposta
concreta, és difícil dir “vostès, alguna cosa podrien fer, no cap
feina han fet”, el que li puc dir, i ho sap, em sap greu que no
sigui aquí el conseller d’Economia i és que estam en constant
comunicació amb les entitats financeres per tal d’intentar que
efectivament aquests recursos que han vengut del Govern
central o de l’ICO per tal de poder palAliar situacions financeres
a determinades caixes, a determinades entitats bancàries, també
es traslladin als ciutadans. En això, hi insistim un dia i un altre.
Li he explicat, no sé si és que no m’he explicat bé, que vàrem
signar un pacte bastant solemne a Presidència del Govern amb
totes les caixes per tal que aquells que tenien més dificultats
com a mínim tenguessin un tracte diferent.
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Bé, la Llei d’habitatge, em diu “grup de feina”, jo li he ho
explicat, ja està fet el grup de feina, ja està fet, hi ha un grup de
feina fent feina, el dirigeix el director general d’Arquitectura i
Habitatge, hi ha un grups d’experts nomenats fent feina en
aquest tema i la llei està redactada. Què més vol? Què vol, que
tornem començar? El tema està pràcticament llest. 

A canvi de cromos, etc., miri, crec que això són llicències
parlamentàries, però en cap cas no els hi puc acceptar.

Eivissa, 37 habitatges, miri, el tema d’Eivissa és una mica
diferent a la resta de la comunitat autònoma perquè actuen altres
administracions, l’Ajuntament de Vila promou en aquests
moments 100 habitatges i aquests 100 habitatges no són 100
habitatges de protecció pública. Com a administració del
Govern, els adjudicarem, però la promoció, la gestió i el
finançament corresponen a l’Ajuntament de Vila. Els privats,
cosa que no passa a altres indrets, estan en aquests moments...
tenen presentats 200 habitatges de protecció oficial per
qualificar a la Conselleria d’Habitatge, per tant, ja en duim 300.

Després, vostè coneix la possibilitat que a Ca n’Escandell i
a l’unitat d’execució 14 es facin respectivament 435 habitatges
protegits i 60 habitatges protegits, això depèn del Pla general i
d’un conveni que es redacta amb l’EPES que en aquests
moments està aturat precisament perquè el Pla general té una
dificultat a la seva aprovació, una prescripció que diu que fins
que no existeixi la depuradora executada no es poden acceptar
nous desenvolupaments i per tant, això estaria aturat per aquest
tema.

Per acabar, insisteix en la Comissió bilateral mixta miri, no
m’agradaria recordar, perquè això ho hem debatut moltes
vegades, per què es va rescindir per part del ministeri el conveni
entre el ministeri i el Govern de la comunitat autònoma, el
ministeri manté que hi havia un incompliment reiterat i
sistemàtic per part de la comunitat autònoma dels termes del
conveni en matèria de supervisió de projectes, en matèria de
finançament de projectes, dels pressuposts, etc. Això és la
postura del ministeri i al final, aquesta qüestió, anirà als
tribunals, és la solució que es va trobar. Anirà als tribunals i els
tribunals diran si el ministeri tenir raó a l’hora de rescindir de
manera unilateral aquell conveni o si la raó la tendrà la
comunitat autònoma a l’hora de defensar els seus interessos,
però miri, va ser el ministeri.

Sra. Cabrer, voldria acabar amb una cosa, va ser el ministeri,
però nosaltres com a comunitat autònoma, defensant els
interessos de la comunitat autònoma, també ens hi hem
presentat i també hem posat un recurs contra el ministeri. Per
tant, esperam que es resolgui a favor de la comunitat autònoma,
no a favor del ministeri.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. En torn en contra la Sra.
Suárez, del Grup Mixt, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, una breu referència a allò que seria l’esmena a la
totalitat. En primer lloc, vull dir que donam suport al pressupost
d’aquesta conselleria per una sèrie de raons, en primer lloc
perquè estan fets des d’un punt de vista de la contenció
pressupostària necessària en aquests moment i això a més està
reflectit en la important disminució dels capítols 1 i 2. A més,
crida l’atenció que en aquest... a part d’aquest esforç de
contenció pressupostària es produeix un augment significatiu en
el capítol 7 d’inversions. 

Un segon argument és que aquest pressupost dóna
continuïtat a la política d’habitatge que es du a terme des del
Govern, política d’habitatge en la qual nosaltres en línies
generals estam d’acord. És cert que es produeix una reducció a
l’IBAVI, però és cert també que miram amb satisfacció que el
50% d’aquest pressupost es dedica a la inversió i supòs, sento
no haver estat en una part del debat, que li hauran recordat, Sra.
Cabrer, ja ho vàrem fer a la comissió, que el moment de la
passada legislatura en què més s’invertia en l’IBAVI estava
clarament per baix del que inverteix ara. Per tant, la diferència
entre el punt en què vostès pressupostaven i el d’ara és
cridanera. 

Aquest pressupost també contempla la possibilitat d’aplicar
la Llei de barris que tant s’ha posat en qüestió i a més, assegura
en relació amb les obres públiques una sèrie de fons que per a
nosaltres són importants, pagament d’expropiats, finalització
d’obres pendents de les autovies, retirada de terra dels camps de
golf i tornam a insistir que lamentam els 14,8 milions d’euros
destinats a peatge a l’ombra que ens fa molt de mal.

En relació amb les esmenes parcials, al debat de globalitat,
pel que fa a habitatge li direm que hi ha tot un conjunt
d’esmenes referides a habitatges de protecció oficial que estan
clarament per baix de la previsió que fa la conselleria. No sé si
és que vostè té com a punt de referència el pressupost de la
legislatura passada en compte de l’actual, tant pel que fa al
programa de lloguer amb opció de compra, promoció
d’habitatge de protecció oficial a l’illa d’Eivissa, a l’illa de
Mallorca, a l’illa de Menorca, etc., tot això que vostès demanen
està contemplat i amb xifres superiors a l’actual pressupost.

També estan contemplades totes les referències que fan a
eliminació de barreres arquitectòniques a edificis públics, també
a sensibilitzar per treure al mercat habitatges buits, tot són
esmenes que ja estan contemplades en aquest pressupost.

Després hem de dir que també dins aquest capítol hi ha
esmenes que simplement van en contra de les línies generals
d’actuació de la conselleria i nosaltres no li podem donar suport.
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Pel que fa a obres públiques sí que ens volem centrar en
aquesta qüestió. Li hem de dir que aquí entram en una qüestió
clarament competencial. Sap que són els consells els que tenen
la competència en carreteres i en camins i els ajuntaments en la
xarxa viària local. A la Direcció General d’Obres Públiques hi
ha prevists els diners dels convenis de carreteres del 2004 i del
2007 que després transferiran als consells i seran els consells els
que decidiran les seves prioritats.

Finalment, voldríem comentar algunes qüestions sobre
Eivissa. El tema de promoció d’habitatges protegits, crec que
l’explicació que ha donat el conseller és ben clara. En el tema
de rehabilitació de Sa Penya, sap que és un projecte prioritari
per a l’Ajuntament de Vila i que a més té el finançament
garantit mitjançant la Llei de barris. Just fa una setmana
l’ajuntament ha presentat un projecte plurianual i se li ha
concedit una primera part d’aquest finançament que permetrà
començar una reforma integral del barri de Sa Penya.

Fan una referència al primer cinturó de ronda, vostè em va
convidar a la comissió que li votàs aquesta esmena. No li vaig
poder contestar i li contesto ara. Aquesta conversió del primer
cinturó de ronda en via urbana es farà i es farà perquè aquest
pressupost que votam a la secció 32 tenim els diners destinats
al Conveni de carreteres d’Eivissa. Un conveni que està valorat
per a l’any 2010 en 4,7 milions d’euros i una part d’aquests 4,7
milions d’euros justament es dedicaran a aquesta finalitat. Per
tant, el convido ara que voti a favor d’aquest pressupost de la
Conselleria d’Economia, crec que ja ho han fet en contra,
perquè efectivament això permetrà que aquest primer cinturó de
ronda es converteixi en via urbana.

He de fer-li dues darreres referències a les obres de drenatge
i a la ronda de Sant Antoni. Sap que a la ronda de Sant Antoni
hi ha un estudi tècnic que diu que és un projecte absolutament
inviable. Vostès, tot i que tenien estudis tècnics varen fer un
altre projecte inviable que era el del soterrament de l’autovia de
l’aeroport i com podrà suposar no compartirem aquest criteri.

Respecte a les obres de drenatge, és curiosa aquesta actitud
tan reivindicativa per part seva. Vostè sap -i crec que el
conseller ho va explicar molt bé- que es treballa en aquestes
obres de drenatge. Aquestes obres de drenatge es duran a terme
i s’acabaran quan toca i el seu finançament s’establirà en el
marc dels modificats de les concessions que ara estan en
tramitació.

Per tot això, Sra. Cabrer, no podrem votar les esmenes
parcials i a més, tampoc l’esmena a la totalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, començaria amb una referència a l’esmena presentada
per AIPF, de destinar 3 milions a la construcció d’habitatges de
protecció pública en règim de lloguer a Formentera, i en aquest
sentit per part nostra l’explicació donada per part de la
conselleria, segons la qual ara mateix no hi ha sòl a Formentera

i el que s’ha de fer és comprar sòl, un concepte pel qual hi ha
previstos 500.000 euros, pensam que és la resposta adequada.

Pel que fa a l’esmena del Partit Popular, començaria amb
l’esmena de totalitat. Per l’esmena a la totalitat, la Sra. Cabrer
ha donat dos arguments bàsicament, un primer és que la
conselleria davalla en allò que destina a habitatge i un segon és
que no és que no es fan polítiques noves i adaptades a les
circumstàncies canviants d’aquest temps de crisi.

Respecte de si la conselleria davalla, tornaria insistit en allò
que ja s’ha dit per una sèrie de portaveus anteriorment, no?,
davalla el conjunt de la conselleria, però davalla bàsicament
perquè se li lleven competències d’obres públiques i carreteres,
això ja va ser així l’any passat i encara és així enguany perquè
encara hi ha competències que va perdent la conselleria en
aquest capítol d’obres públiques i de carreteres, però més enllà
d’això és que es baixa en allò que és pròpiament política
d’habitatge, és petita, és molt petita, per la distribució que es fa
i que s’ha explicat i que encara així allò que es destina a
habitatges és superior a allò que es destinava en èpoques
anteriors. 

És veritat que són uns pressupostos de contenció i que són
uns pressupostos difícils, però crec que el titular i allò principal
i la idea amb la qual ens hem de quedar és que aquest govern,
fins i tot en època de crisi, continua destinant a habitatge més
que el que es destinava en etapes anteriors i que aquest govern
en un moment en què el pressupost baixa, la política d’habitatge
pertany a aquell mateix capítol al qual pertanyen les polítiques
educatives o de sanitat o d’afers socials, és a dir, al capítol
d’allò que baixa menys que la mitjana, en allò en què el Govern
fa un esforç perquè les coses es ressentin menys a costa d’altres
capítols que es veuen molt més perjudicats tal com s’ha vist en
capítols anteriors.

Respecte de l’altre argument de l’esmena a la totalitat és que
no hi ha elements nous, que no hi ha polítiques noves
d’adaptació al temps o adaptació a les circumstàncies de crisi,
pensam que l’èmfasi a les polítiques de llogues és nou, és nou
respecte d’etapes anteriors, fins i tot la possibilitat que de cada
vegada s’hi aprofundeix més, que hi hagi lloguer amb opció de
compra també és nova i també hi ha aquesta política de dedicar
a polítiques públiques d’habitatges la compra d’habitatge ja
construït també és un element innovador, interessant. Creim que
tot plegat configura en la mesura de les possibilitats i del poc
marge d’actuació tant per pressuposts com per altres motius que
pugui tenir la conselleria, una política d’habitatge adequada tant
a l’objectiu de protecció del territori com a l’adaptació a la
situació econòmica de crisi, de dificultat per a les famílies que
patim.

Respecte de les esmenes parcials, n’hi ha tota una sèrie que
allò que pretenen donar a entendre és que volen augmentar allò
que es destina per part de la conselleria a habitatge de protecció
pública, però pensam que estan fetes amb tan poc rigor i amb
tan poca seriositat que al final ens quedam amb el dubte que
realment, fins i tot en el cas que s’aprovassin, poguessin conduir
a res.
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El cas de Formentera, que ja en parlàvem en comissió, crec
que és molt exemplificatiu. Les esmenes del Partit Popular, ja
no parl de les d’AIPF ens proposen, en una esmena, un milió
d’euros per a adquisició de sòl a Formentera i en una altra
esmena demanen 2 milions d’euros per a adquisició de sòl per
a habitatge públic a Formentera, en un cas a secció 17 i en un
altre cas d’IBAVI. De la mateixa manera hi ha una esmena que
demana 2 milions d’euros per a promoció d’habitatge de
protecció oficial a Formentera, referit a secció 17, i una altra
que demana per al mateix concepte 3 milions, en aquest cas
referit a l’IBAVI. 

El dubte que ens queda, després n’hi ha una altra encara, de
2 milions d’euros per a promoció de nous habitatges protegits
a l’illa de Formentera, és que si proposen la suma de tot això a
Formentera, que serien 10 milions, si una cosa n’engloba una
altra, si hi ha quantitat superposades, i amb tot això com dic ens
quedam també amb el dubte més que raonable si aquesta és una
manera seriosa de fer esmenes. Un embull semblant també hi és
per a Mallorca, per a Menorca i per a Eivissa.

D’altra banda, també ens vàrem referir a la qüestió
d’esmenes que proposen increments pel concepte molt
inespecífic i molt inconcret de promoció d’habitatges a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa, esmenes successives una per a
cada illa, que destinen a aquest concepte quantitats inferiors a
les que ja estan previstes per part de la conselleria i per part de
l’IBAVI.

Respecte d’altres esmenes que la portaveu del Partit Popular
ha destacat o ha assenyalat com les més destacades, d’una banda
hi ha la qüestió de les ajudes per a rehabilitacions d’edificis que
amenacen ruïna. Nosaltres compartim que aquesta és una
situació preocupant, que l’accident tràgic que hi va haver a
Palma ens obliga a totes administracions a respondre, però
entenem, d’una banda, que ja hi ha una línia d’actuacions
previstes, i per una altra banda, que la resposta ha de venir en
molt bona part del capítol de la normativa i en aquest sentit
estam a l’espera del que digui la propera llei d’habitatge.

Respecte de les ajudes a famílies per a pagament
d’hipoteques, que és una altra de les esmenes que la portaveu
del Partit Popular ha destacat com de les més importants,
nosaltres pensam que la política que ha fet aquest govern de
canviar aquest producte que era la Hipoteca Jove a canviar a la
Primera Hipoteca, és una passa en el bon sentit, i que aquest
capítol d’ajudes també va en la línia de passar dels avals a les
ajudes directes concedides des del Govern a les famílies que es
troben en dificultat per al pagament d’hipoteques.

En el capítol de supressió de barreres arquitectòniques,
també hi ha tota una sèrie d’esmenes per fer supressió de
barreres arquitectòniques a edificis del Govern, a domicilis, a
establiments comercials, totes i cada una d’elles
territorialitzades per illes; però nosaltres pensam que en aquest
capítol el que hi ha actualment, que són les corresponents
convocatòries de subvencions, ja estan en la línia de garantir les
actuacions necessàries i possibles dins la limitació
pressupostària en aquest capítol tan important de la supressió de
barreres arquitectòniques.

Passant al capítol d’obres públiques, amb una referència que
haurà de ser breu, perquè ja està dit moltes vegades, però la Sra.
Cabrer hi ha tornat a posar un èmfasi especial, que és la qüestió
dels 333 milions del conveni, recordar que per part nostra
l’actitud que es té en l’elaboració d’aquest pressupost de
prudència, de precaució, és la correcta; és a dir, hi ha una
sentència que va en contra d’aquella rescissió unilateral del
conveni, però és veritat que una sentència recorreguda i una
sentència que no obliga a pagaments concrets. Nosaltres també
volem que hi hagi les reunions de les comissions i sobretot
també volem que hi hagi el pagament de les quantitats que
entenem que del Govern central han de venir a les Illes Balears.
Però entenem que no estan les coses perquè aquesta quantitat
s’inclogui en els pressuposts.

I allò que ha dit la Sra. Cabrer, que obliguin amb aquesta
esmena a pagar les quantitats, nosaltres no creiem que el fet que
nosaltres acceptéssim aquesta esmena obligàs o no creiem que
el Govern central se sentís obligat a pagar-nos els 333 milions
perquè nosaltres incloguéssim aquesta esmena.

Després hi ha tota una sèrie, tota una bateria de propostes
d’obres públiques, en matèria de carreteres, avinguda municipal
a Eivissa, diverses obres viàries en el municipi de Marratxí, el
drenatge d’Eivissa a l’aeroport, el desdoblament de la carretera
general de Menorca; jo no entraré en la conveniència de cada
una d’aquestes. En qualsevol cas, sí deixar dit que respecte del
desdoblament de la carretera general de Menorca, nosaltres
qüestionam molt la conveniència d’aquesta obra, en qualsevol
cas el que ja s’ha dit és que això no és competència en aquest
moment del Govern autonòmic, és competència del govern dels
consells i d’ajuntaments en alguns casos i per tant és del tot
inadequat que donem suport a aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Carretero.

Li encenc el llum quan comença, perquè no em digui que
perd temps.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, no passi pena, que no
esgotaré el meu temps. En primer lloc, vull reconèixer que en
aquesta conselleria la portaveu del Partit Popular en comissió va
fer una defensa molt argumentada, molt detallada de totes i
cadascuna de les esmenes i va ser transparent amb els seus
posicionaments polítics, la qual cosa és d’agrair, i no passa el
mateix a totes les seccions.
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I pel que fa al nostre grup, també va donar una resposta
extensa, detallada i argumentada de cadascuna de les esmenes
i dels motius pels quals no s’accepten, és per açò que no repetiré
arguments que per altra banda ja han estat contestats
suficientment pel conseller i jo no ho podria fer millor.

El que sí vull aprofitar per manifestar és la satisfacció que
veig que vaig guanyant una aposta que he fet aquí, en aquesta
tribuna, eren uns moments en què érem quasi en intimitat i per
açò ho recordaré, jo he apostat que a cada secció el Partit
Popular demanaria més i més i més i més i que després he
apostat que no serien capaços d’explicar com és possible que el
resultat ha de ser menys. Trob que vaig per bon camí de guanyar
aquesta aposta.

I per altra banda, també manifestar la satisfacció que la
portaveu del Partit Popular ja ha donat la consideració de social
a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, i fins i tot ha
reclamat que estaria bé que hi hagués una conselleria només per
a habitatge, crec que així ho he entès, i ho compartim. I per tant,
vull manifestar la nostra satisfacció. I és que el Grup
Parlamentari Socialista valora molt positivament la feina que es
fa des d’aquesta conselleria i consideram que els pressupostos
que es presenten sí que acompleixen els objectius que necessiten
els ciutadans, si tenim en compte, com no pot ser d’altra
manera, els recursos públics dels quals disposam, i que, com
tothom sap o hauria de saber, són escassos.

És més, crec que puc assegurar que el Partit Socialista se
sent orgullós de la feina feta des d’aquesta conselleria i de la
que manca per fer tant en temes d’habitatge protegit, com en
temes de rehabilitació o per exemple pels resultats que veiem
que ja es donen amb la nova Llei de barris.

I tant és així que, com ja vam argumentar en el debat de
comissió, moltes de les esmenes que presenta el Partit Popular
seran rebutjades, precisament perquè la dotació proposada pels
esmenants és inferior a l’import ja previst en el projecte de llei
de pressuposts per al 2010, seria el cas dels habitatges de
protecció oficial a Eivissa o per exemple el barri de Sa Penya o
molts d’altres exemples.

Després també hi ha moltes esmenes presentades pel Partit
Popular, que, com he dit, van ser ben defensades i
argumentades, però crec que el Partit Popular va obviar que
aquest govern ja li dóna resposta, per exemple, mitjançant el
Decret 68/2008, que va ser modificat pel 32/2009, que, per
exemple, entre d’altres moltes coses incentiva treure habitatges
buits per tal que els propietaris els posin a disposició dels
arrendaments o altres figures o actuacions que també van per
aquest camí d’incentivar l’arrendament com a figura d’accés a
l’habitatge, figura que, com ha recordat el conseller, el nostre
grup defensa des de fa molt temps i que també vull manifestar
la satisfacció que el Partit Popular s’hi sumi amb aquesta
vehemència.

I molts altres aspectes que també preveu el Decret 68, per
exemple són ajudes per tal de rehabilitar edificis, garantir la
seguretat estructural que es reclamava, rehabilitació de façanes
i molts altres aspectes. O també ajudes que són contemplades
per pagar les hipoteques en casos de dificultats.

Com he dit no esgotaré el meu temps, el cas de Formentera
el nostre grup també ho va contestar, quin era el nostre
posicionament, queda molt clar: donam per bona la xifra dels
500.000 euros per a adquisició de sòl. Vostè ja ha donat resposta
més detallada, tot i l’absència del diputat esmenant, i tant de bo
pugui adquirir sòl a Formentera a un preu raonable i poder tirar
endavant allà també polítiques actives d’habitatge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica? Grup Mixt
AIPF vol la paraula? No. Pel Grup Parlamentari Popular, Sra.
Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, perquè la veritat és
que tampoc els grups que han intervengut doncs no han fet una
explicació detallada de les esmenes parcials, cosa que lamentam
en el sentit que no s’ha donat cap explicació concreta, perquè
crec que no hi ha una motivació concreta perquè es rebutgin les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular.

En primer lloc, Sra. Suárez, recordar-li que la fórmula que
vostè suportarà per finançar l’hospital d’Eivissa serà el peatge
a l’ombra, cosa que m’alegra perquè és la fórmula que hi ha en
aquest pressupost pel que fa a les carreteres.

I a part d’això, que vostès rebutgin en general totes les
esmenes presentades en matèria d’habitatge, les esmenes
parcials, em referesc dient que ja estan contemplades dins el
pressupost, ja ho vaig dir en comissió: idò les votin a favor. I jo
crec que la millor evidència que no és veritat que siguin
contemplades en el pressupost i que les nostres esmenes
preveuen més actuacions en habitatge protegit és, precisament,
la previsió de construcció d’habitatge protegit a Eivissa; si a
Eivissa preveuen construir 37 habitatges de protecció pública és
evident que les nostres esmenes parcials són més el que
preveuen construir, i per tant no és veritat la seva argumentació
de què ja està previst dins el pressupost de l’IBAVI.

En aquest sentit, lamentam aquesta argumentació genèrica,
lamentam doncs que al final sigui intentar ocultar que al final la
famosa legislatura de l’habitatge de protecció pública, doncs no
serà així, la famosa construcció de 20.000 o 5.000 habitatges de
protecció pública doncs no serà així, s’haurà fet una feina en
habitatge protegit, evidentment no es dubtarà, però és evident
que les esmenes que havíem presentat, sobretot, feien molta
referència a altres necessitats damunt la realitat preocupant que
tenim en matèria d’habitatge i lamentam que cap ni una de les
esmenes parcials presentades pel Grup Popular sigui acceptada.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica, Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Per contestar les alAlusions que
ha fet la Sra. Cabrer.

Sra. Cabrer, efectivament, l’hospital d’Eivissa es farà amb
peatge a l’ombra; peatge a l’ombra que és un sistema que li he
de dir que a mi m’agradaria que no fos utilitzat a l’hospital
d’Eivissa, el problema és que el que nosaltres sempre hem
criticat és endeutar la comunitat durant 25 anys per fer unes
obres, per fer unes autovies amb les quals la majoria del poble
d’Eivissa no hi estava d’acord. Per tant, si poguéssim pagar amb
cash nosaltres preferiríem que l’hospital es pagàs amb cash,
vostè sap que això no és possible i d’aquí que s’hagi de recórrer
a un sistema de concessió administrativa. Però no té res a veure
el peatge a l’ombra, com a sistema aplicat a un hospital, que el
peatge a l’ombra per fer unes autovies que només vostès les
volien.

En relació amb el tema d’habitatge de protecció oficial, jo
crec que el Sr. Carbonero li ha contestat i jo el que puc fer és
repetir-li. Efectivament, a Eivissa hi ha una previsió de
construcció d’habitatge de protecció oficial, que és diríem,
menor del desitjable; però què és el que passa? Que a Eivissa,
a Vila en concret, hi ha problemes de sòl de patrimoni públic
molt important. D’altra banda, l’actuació de l’administració
autonòmica es complementa afortunadament amb
l’administració dels ajuntaments.

I després, tot i que vostè insisteixi en el tema de la inversió,
jo li recordo, vostès, a una època de bonança econòmica, l’any
que més van invertir a l’IBAVI era un 42% menys del que
s’inverteix ara en una època de gran complicació econòmica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel BLOC per Mallorca i PSM-Els Verds, no volen
intervenir. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Carretero té
la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per clarificar i per
desmentir que no són certes les manifestacions de la portaveu
del Partit Popular que no se li ha donat una explicació concreta
a cada una de les esmenes, i jo em remet al Diari de Sessions de
les comissions, cada una de les seves esmenes està argumentat
a fons els motius pels quals el nostre grup no les donen suport.

A més d’açò, fa uns minuts hem vist com el conseller ha
esgotat i s’ha passat de bastant en els seus torns de paraules,
perquè li ha volgut donar explicacions detallades de totes les
seves esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. L’únic grup que no ha
intervengut és AIPF, vol fer ... No vol fer ús de la paraula.

Doncs en aquest cas, i arribats a aquest punt, podríem passar
a la votació, tal com havíem quedat que seria a partir de les set
i mitja.

Es tractaria de votar el debat número 5 de l’apartat que
vostès tenen en el seguiment de votacions, de globalitat,
agrupació ...

Sí, Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, sí, voldria solAlicitar un recés de dos minuts,
si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, potser que sí o potser que no, però les formes és
important cuidar-les.

Senyores i senyors portaveus, demanen un recés de dos
minuts, els sembla adient als diferents portaveus?

(Remor de veus)

Els basta dos minuts?

(Remor de veus i petita cridòria)

Doncs, cinc minuts d'esbarjo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Se’m diu que els diferents portaveus han arribat a un acord
i que és el de deixar el debat número 5 per a una votació per a
demà i votar els debats número 6, 7, 8, 9 i 10. Estan d’acord les
senyores i els senyors portaveus? Senyors del BLOC, ho
confirmen?

Doncs ajornat el debat número 5, passarem a la votació del
debat número 6 de totalitat i de globalitat. 

S’han retirat les esmenes 14555, 14556 i 14557. Grup Mixt,
Sra. Marián Suárez, és així?

Després hi ha una votació que seria del Grup Parlamentari
Mixt AIPF, Grup Parlamentari Popular, que seran les esmenes
que passarem a votar. D’acord, senyores i senyors portaveus?
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Volem que ho repeteixi? Votam les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF conjuntament amb les del Grup
Parlamentari Popular, atès que el sentit del vot és el mateix. Hi
estan d’acord?

Passam a votar. Votam.

A favor 27; en contra 29 i cap abstenció.

(Remor de veus)

Sr. Pastor, què em diu?

EL SR. PASTOR I CABRER:

He pitjat i el vot no s’ha marcat.

LA SRA. PRESIDENTA:

El vot no s’ha marcat, això significa un vot més per al Partit
Popular.

(Aplaudiments)

Doncs donarem per bo el 28 a favor, 29 en contra i cap
abstenció.

I passam al debat número 7 de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi Ambient amb
les seccions i entitats afins.

Si els sembla bé, en primer lloc hi ha una esmena retirada,
la 14787 del Grup Parlamentari Popular. És així? Sí?

Després hi ha les esmenes 14758 i 14778 on hi ha
assentiment. És així, senyores i senyors portaveus?

Doncs queden aprovades per assentiment.

I passarem a la votació conjunta de les esmenes d’AIPF i del
Grup Parlamentari Popular.

Passam a votar. Votam.

A favor 28; en contra 29 i cap abstenció.

I passam a la votació del debat número 8 de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 16, Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia amb les seccions i entitats afins.

En aquest apartat hi ha retirada l’esmena 14883 del Grup
Parlamentari Popular. I hi ha una transacció a l’esmena 15078
del Grup Parlamentari Popular que ha aconseguit l’assentiment.
És així, senyores i senyors portaveus? Sí.

Doncs passam a votar conjuntament les esmenes del Grup
Parlamentari Popular més les d’AIPF.

Passam a votar. Votam.

A favor 28; en contra 29; cap abstenció. Per tant, queden
rebutjades.

I passam a la votació del debat número 9 de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 17, Consellera d’Habitatge i
Obres Públiques amb les seccions i entitats afins. Aquí tan sols
hi ha una votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular i del Grup Parlamentari Mixt AIPF.

Passam dons a la votació. Votam.

A favor 28; en contra 29; cap abstenció. Queden per tant,
rebutjades.

Es dóna per conclosa la votació i continuarem amb el debat.

Passam al debat número 10 de totalitat, agrupació de la
secció 18, Conselleria de Salut i Consum amb les seccions i
entitats afins. Hi ha esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular.

Per defensar conjuntament les esmenes a la totalitat que es
mantenen a la secció 18 i entitats afins té la paraula el Grup
Popular. Qui em la demana? La Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Debatrem ara l’esmena a la totalitat presentada pel Grup
Parlamentari Popular als pressuposts de la Conselleria de Salut
i Consum, al Servei Balear de Salut i a les entitats de dret públic
i fundacions afins. Aquest matí el meu company de grup, el Dr.
Munar li deia al conseller d’Educació, li mostrava la seva
solidaritat perquè havia de presentar un pressupost regressiu. 

Jo he estat a punt de caure en la temptació, però no, Sr.
Conseller, no vull crear un precedent, jo el renyaré, el renyaré
per no ser prou valent i per no ser prou reivindicatiu per
presentar uns pressuposts com Déu mana a la Conselleria de
Salut i Consum. 

(Petit aldarull a la sala)

No ha sabut vostè defensar-los davant dels seus companys
de Govern i davant dels grups que donen suport a aquest govern.

I ens presenten un pressupost per gestionar la salut de la
nostra comunitat autònoma durant l’any 2010 que suposen una
davallada d’un 6,9% respecte l’any passat. Presenten un
pressupost de 1.168 milions d’euros, el que suposa 86 milions
d’euros menys que l’any 2009. 

La principal retallada d’aquest pressupost la pateix el Servei
Balear de Salut, que té un pressupost de 80 milions d’euros
menys que l’any passat. El Servei Balear de Salut és el que ha
de gestionar els centres d’Atenció Primària i Especialitzada de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I no es pot entendre
una baixada de pressupost tan important sense retallar serveis
i/o personal, perquè el capítol 1 de personal baixa en totes les
àrees sanitàries; en concret es destinen 32 milions d’euros
menys a pagar el personal assistencial, tant d’Atenció Primària
com de medicina especialitzada. D’entrada ja han anunciat
vostès que se suspèn l’aplicació dels acords que aquest Govern
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havia firmat amb els treballadors i també se suspendrà
l’aplicació de la carrera professional que havia de culminar-se
l’any 2010. 

Però aquesta falta de compliments no és el més greu. És
necessari analitzar la situació de partida, aquesta sí que és una
situació greu i complicada quant a personal es refereix. Hi ha
plantilles sense cobrir a molts centres i de moltes especialitats.
Som la comunitat autònoma pitjor dotada quant a personal
d’infermeria. Hi ha nou centres de salut que cobreixen les seves
places mitjançant personal traslladat d’altres centres. Quin sentit
té invertir en infraestructures si no es dotaran de personal
suficient? Com incrementaran els equips dels centres de salut
aquest pressupost? Com afectarà això el dia a dia, aquesta
manca de pressupost? Es veuran afectats els permisos per a
formació del personal sanitari? I les reduccions de jornada per
conciliar la vida familiar i professional? Com es cobriran les
places buides i les jubilacions? Com cobriran vostès les baixes
i les vacances del personal sanitari? Si el que volien era
congelar plantilles, només havien de deixar el pressupost com
estava, però mai baixar-lo com l’han baixat. Però no, és que no
tan sols baixa el capítol de personal, baixa també la despesa de
farmàcia i la despesa per a material sanitari.

Sr. Conseller, la sanitat és un servei essencial que s’ha de
mantenir per damunt de retalls pressupostaris. La ministra
Trinidad Jiménez, a qui vostè deu conèixer molt millor que jo,
va defensar que a pesar de l’austeritat pressupostària per al
2010, hi havia d’haver una pujada en el pressupost sanitari. I
altres comunitats autònomes han aplicat austeritat i retallades a
moltes àrees, però han mantingut o han pujat la partida sanitària.
El mateix president Antich, que abans reia molt, però que ara
trob que no té interès en la sanitat i ja ha sortit de la sala, va
manifestar en aquest parlament, que no deixaria que la crisi
afectés la despesa sanitària. Idò bé, sí que afecta i vaja si afecta!
Està demostrat que el president no compleix la seva paraula.

Ens presenten ara un pressupost que baixa un 6,9%, més que
el global de la comunitat autònoma que ho fa un 4,9%. Salut
representa dins del global del pressupost de la comunitat
autònoma balear un 34%, l’any passat representava un 35% i
l’any 2007 arribava a un 37%. La sanitat balear cada vegada
compta menys per a aquest govern. I, sense cap dubte, per al Sr.
Zapatero aquest govern compta ben poc, perquè ens agradaria
que ens digués, Sr. Conseller, quina és l’aportació de l’Estat al
pressupost sanitari de la comunitat autònoma balear per a l’any
2010?

Un dels arguments que vostè utilitzà per justificar la baixada
del pressupost va ser que així i tot seran millors que els de l’any
2007. Idò miri, ni això és veritat, perquè en determinades
seccions i programes aquest pressupost per al 2010 està molt per
sota del que es va presentar aquí per part del Partit Popular l’any
2007. Per exemple, la formació del personal sanitari baixa en
totes les àrees sanitàries respecte del 2007. El Pla autonòmic de
drogues baixa respecte de l’any 2007 un 14%. Com es duran a
terme els programes de prevenció? Com s’aplicarà el Pla
autonòmic de drogues amb aquest pressupost?

La medicina assistencial surt molt ressentida en aquest
pressupost. Es veu seriosament perjudicada. Però no només
l’assistencial, també la prevenció i la salut pública, que també
baixen. Els programes de salut pública baixen un 8,8%. No hi
ha programes d’educació sanitària en aquest pressupost i les
campanyes de salut pràcticament desapareixen. Com
mantindran els nivells de qualitat si retallen en prevenció i en
assistència sanitària? 

A la baixada pressupostària hem de sumar un altre
problema. Durant l’any 2009, Balears ha augmentat la seva
població en 22.582 persones. És la comunitat autònoma que més
ha crescut en població. Altres comunitats autònomes, amb un
creixement poblacional menor, han entès que és necessari
mantenir o fins i tot augmentar el pressupost sanitari. Com ara
Múrcia, La Rioja o Castella-Lleó, entre d’altres. Però a Balears
la inversió sanitària per càpita serà el 2010 de 1.181 euros, 28
euros menys que el 2009 i 213 euros menys que la mitjana de
les comunitats autònomes que se situa en 1.394 euros per càpita.
És que l’aportació de l’Estat baixa, com va succeir l’any passat?

Al Sr. Conseller li agrada molt presumir que tenim el millor
sistema sanitari del món, però quant de temps el podrem
mantenir, Sr. Conseller, amb aquest pressupost? També li
agrada molt dir que la seva bona gestió suplirà la davallada
pressupostària. “Ens consideram bons gestors”, va dir a la
Comissió de Salut quan va presentar aquests pressuposts en el
Parlament. Idò miri, Sr. Conseller, són vostès tan bons gestors
que no podran complir els acords que varen pactar amb els
treballadors. Són vostès tan bons gestors que en nou mesos han
exhaurit el pressupost anual dedicat a despesa farmacèutica i per
al 2010 encara la baixen més. Són tan bons gestors que fan uns
contractes de gestió amb les gerències d’àrea totalment irreals
i que al final de l’exercici suposen unes desviacions
pressupostàries milionàries. Només a l’àrea d’Eivissa durant
l’exercici del 2008, a una resposta escrita firmada per vostè, si
és mentida ho digui, vostè acceptava una desviació
pressupostària de més de 9 milions d’euros, l’any 2008.

Són vostès tan bons gestors que redueixen serveis, com la
Unitat d’Hospitalització Domiciliària de Son Llàtzer. Tanquen
els quiròfans de l’Hospital General. En alguns hospitals estan
estudiant suprimir serveis de guàrdia, passar-los de presencials
a localitzades, en especialitats com otorrino, urologia o
oftalmologia, entre d’altres. Fins i tot s’estan plantejant en el
Servei Balear de Salut tancar segons quins centres de salut de la
part forana durant la nit. Són tan bons gestors que el setembre
va augmentar la llista d’espera un 6,8% respecte del mateix mes
de l’any passat. I són tan bons gestors, Sr. Conseller, que han
mantingut vostès més de mitja legislatura a un gerent a l’àrea de
salut d’Eivissa que ha dut la salut eivissenca al caos i la seva
gestió tindrà conseqüències econòmiques i funcionals que serà
difícil reparar en molt de temps. De moment, l’Hospital de Can
Misses ja s’està buidant d’especialistes, avui s’ha rebut la
notícia que només es queda amb un oncòleg i ja veurem com
vostès recuperen aquesta gestió que han permès durant més de
dos anys.
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El Partit Popular presenta aquesta esmena a la totalitat
perquè la màxima preocupació tant del Govern com de
l’oposició ha de ser la sostenibilitat del sistema sanitari. Però
mantenint els mateixos nivells pressupostaris és molt difícil
aconseguir-ho si tenim en compte el creixement poblacional,
l’augment de l’esperança de vida, la necessitat d’una contínua
renovació tecnològica, l’evolució de la despesa farmacèutica,
l’increment dels costos laborals, la necessitat de noves
infraestructures. És totalment irrenunciable que el nostre
sistema sanitari sigui fort pressupostàriament. I una vegada més,
Sr. Conseller, quina serà l’aportació de l’Estat per aconseguir-
ho?

Vostès són ara els responsables i són vostès els que han de
fixar les prioritats. Són vostès els que han de dir què volen
sacrificar. I és clar que per al 2010 la sanitat no és una prioritat
per al Partit Socialista. La seva política econòmica no assegura
una sanitat pública universal i de qualitat, perquè aquesta només
es podria mantenir amb una política econòmica austera,
creadora de llocs de feina i amb uns plans de reformes
estructurals a llarg termini.

Vostès, Sr. Conseller, no poden donar lliçons de bona gestió
a ningú, perquè no són capaços ni de donar als ciutadans la
confiança i la seguretat de tenir una necessitat tan bàsica com és
la salut, ben coberta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Té la paraula el Sr. Conseller de
Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Que vostè faria un discurs crític jo ja m’ho esperava, però
realment ens hagués agradat escoltar un discurs crític, però
responsable i coherent amb l’entorn econòmic que estam vivint
en aquest moment, per tant una crítica constructiva. Sempre
esperam que l’oposició com a mínim presenti arguments en
forma de propostes, idees o valors. Els antecedents ja auguraven
el discurs que vostè feia. Si mira el Diari de Sessions, davant
pujades pressupostàries de l’any 2008 d’un 10%, o de l’any
2009, d’un 5%, ja varen dibuixar un escenari catastrofista, varen
augurar mil i una calamitats i són coses que òbviament no han
arribat i estam en camí que dia a dia el nostre sistema millori.

Efectivament, el pressupost d’enguany és un pressupost a la
baixa respecte de l’any passat i, com vaig dir a la Comissió
d’Hisenda, això ens obligarà a filar molt prim, optimitzar
recursos i millorar encara més la gestió, que pareix que a vostè
no li sembla correcta.  Haurem també de ser imaginatius,
efectius i molt austers. Però no puc coincidir amb aquest
avançament d’un caos que vostè ha descrit a la seva intervenció.

Tal vegada la primera qüestió que hauríem d’analitzar i que
evidentment vostès no han fet, és tan senzilla com conèixer el
motiu d’aquesta davallada i en quines condicions prèvies i
irrenunciables se sustenta. Vàrem fer un primer exercici per
definir el que són condicions irrenunciables, és a dir, els serveis
que continuarem donant i volem donar als ciutadans. I en segon
lloc, veure com es poden oferir aquests serveis amb el millor
cost possible, és a dir, obtenint la màxima eficiència. Tot això
per dos motius molt bàsics, perquè, per una banda, som a una
situació econòmica de crisi econòmica i que en aquests
moments ens demana a tots fer un exercici d’austeritat. El que
passa a les famílies també passa al Govern. I segon, perquè ens
preocupa, com vostè ha dit, la sostenibilitat del sistema, i per
tant hi ha determinades recomanacions i camins que nosaltres
ja fa més d’un any que hem començat a dur.

Per tant, a mi i al meu equip ens preocupa aquest sistema
sanitari de què gaudim actualment, que és un bon sistema, i que
ho pugui continuar fent en el futur i que, a més, no es vegi
sotmès a limitacions. Ja es poden imaginar quines són les
condicions irrenunciables a les quals em referia abans: per una
banda, mantenir i millorar qualitat assistencial; per una altra,
millorant el camí de millora que hi ha de demores i
accessibilitat tant en intervencions quirúrgiques com consultes
externes, especialment en aquelles patologies on qualitativament
el temps d’espera és important. Però també mantenint un pla de
modernització que hem dissenyat, que duim el camí fet, que
passa pel desenvolupament de les TIC amb història digital,
recepta electrònica que ara comença a caminar en l’àmbit
hospitalari, o com el pla de desenvolupament del Pla
d’infraestructures, que l’any que ve posa en marxa el nou
hospital de Son Espases, l’inici de les obres del nou hospital
d’Eivissa, el Pla director, l’ampliació de l’hospital de Manacor,
l’execució de tretze nous centres de salut i millora en tres més,
el centre d’especialitats d’Inca, la nova seu del 061 o les
millores dins l’Hospital General.

Aprofit simplement per comentar que quan acabi aquesta
legislatura, que vostè qualifica de catastròfica, més del 50% de
la població de les Illes Balears tendrà una instalAlació nova en
atenció primària, més del 50%. Vostès van inaugurar un centre
de salut i una unitat bàsica en tota la legislatura. Continuam per
tant amb una aposta per la potenciació de l’atenció primària
amb nou centres en construcció, afegint una pujada al seu
pressupost, amb més recursos, més mitjans i més prestacions.

I també estabilitzam plantilles, cosa que vostès no varen fer
i nosaltres hem proposat l’estabilització de més de 3.000
treballadors de la sanitat pública: metges, infermeres, auxiliars,
zeladors, etcètera.
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Desenvolupam un pla d’actuacions sociosanitàries i de salut
mental i també ens dedicam a potenciar l’activitat docent i
d’investigació.

Com vostè pot comprovar, i no pot ser d’una altra manera,
no renunciam a res, i no només no renunciam a res sinó que
volem millorar, però sempre tenim present que tenim una
realitat econòmica que ens condiciona de forma important si
volem ser mínimament responsables. Per tant, ara és moment de
filar molt prim, de no fer cap actuació que no impliqui una
òptima relació cost-efectivitat, de fer un ús racional dels
recursos, com segur que cadascun de nosaltres fem a casa
nostra, i també de cercar consens, pactes i aliances amb els
professionals que composen el nostre sistema sanitari. Per tant,
és el moment d’unificar esforços per superar entre tots aquest
escenari.

Per tant, el pressupost que presentam per a l’any que ve,
l’any 2010, són uns pressuposts excepcionals, d’acord amb el
moment econòmic que passam i que obren un camí de
sostenibilitat que la gestió dels propers anys ens agrairà. Són
uns pressuposts realistes, possibilistes i que suposen un gran
repte polític, però també de gestió. A tots ens hagués agradat
poder presentar uns pressuposts que no davallassin, però no es
pot canviar el moment econòmic pel qual passam.

Per tant, queda clar que per part del Servei de Salut s’hauran
d’anar adaptant un seguit de mesures de contenció, de gestió i
fins i tot d’estalvi. Les principals àrees d’actuació en aquest
sentit, seran, per una banda, fer un ús més racional dels
medicaments; per tant, necessitam reduir la despesa
farmacèutica, enguany acabarem amb un creixement inferior del
6% i per tant hem de fer un seguit d’accions per aconseguir una
desacceleració d’aquest increment entorn del 30%. 

Hi ha un segon espai d’actuacions, que són la contenció en
política de recursos humans: vostès saben que a nivell d’Estat
s’ha fixat un augment retributiu d’un 0,3% i en aquest sentit cal
recordar que l’avantprojecte de llei de pressuposts que ara
debatem manté els acords signats prèviament amb els sindicats,
però que s’estableix un període de negociació per reprogramar
el temps d’aquests increments retributius assolits en Mesa
Sectorial. Per tant, el que necessitam és una modulació temporal
d’aquests augments i d’aquests conceptes retributius.

I no vull passar sense repetir que en el marc d’aquesta
negociació colAlectiva hem ofert als sindicats presents a la Mesa
Sectorial un triple acord: per una banda, revisar l’aplicació
actual de la carrera professional en la seva fase d’implantació;
un calendari per a l’aplicació de la carrera ordinària, i un pacte
per la gestió global de la conjuntura laboral del 2010, i establir
amb ells criteris sobre els nivells de contractació i adequació de
plantilles, tenint en compte la situació econòmica, però al
mateix temps garantim l’adaptació a cada situació i el
manteniment dels nivells de servei.

I una tercera gran àrea d’intervenció que serà la de gestió, de
la qual ja n’hi vaig fer unes pinzellades a la comissió. Un pla de
millora d’eficiència i un pla d’austeritat; un pla de millora
d’eficiència que contempla actuacions estratègiques de
redireccionament d’alguna de les polítiques que han de donar
bons resultats en el futur. Moltes d’aquestes mesures ningú a la
nostra comunitat autònoma va posar-hi mà per donar-los
solucions i nosaltres aquesta necessitat la volem convertir en
una oportunitat. I aquest tema no és un tema nou, ja li he dit, fa
més d’un any que hi treballam en aquest sentit, i això ens ha
permès estar millor preparats que altres sectors en aquests
moments.

Algunes d’aquestes actuacions en marxa passen per una
central de compres i de logística per aconseguir millors preus en
adquisicions i concursos, amb un sistema d’emmagatzemament
molt més eficient. Integrar alguns serveis diagnòstic que, des del
punt de vista funcional, no ens permeten tenir el mateix servei,
una major especialització i una major capacitat de resolució.
Igualment en serveis de laboratori, una adequació dels serveis
directius, amb reducció de càrrecs directius que tenen a veure
amb un estalvi pressupostari, però sempre amb els nivells
adequats a les necessitats de cada organització.

Evidentment, també plantejam l'alentiment d’alguns
projectes que augmentaran el seu cicle d’implementació o
desenvolupament que en cap cas no tenen efecte sobre la
qualitat assistencial, com una reducció d’uns 4 milions d’euros
en l’aplicació de les TIC. Però també ja li vaig dir que treballam
de valent a racionalitzar i redissenyar activitat concertada, els
autoconcerts, les peonadas, l’activitat extraordinària, l’atenció
continuada, les guàrdies i l’activitat quirúrgica. Nosaltres fem
aquest esforç de millora de gestió i ho farem amb mesures de
gestió també de demanda, per assegurar que els pacients són
atesos en els dispositius adients.

Entre d’altres coses, esperam que aquest projecte tendrà
especial repercussió en el tema d’urgències. I també ja li he dit
que encetam un pla d’austeritat. No es tracta, per tant,
d’eliminar res que no sigui necessari, però sí d’ajustar totes les
activitats a les necessitats reals de la població. I en definitiva,
actuacions totes elles que qualsevol organització o família
prendria en aquesta situació.

I dues coses li vull deixar ben clares: cap ciutadà notarà en
la seva atenció que passam per una etapa complexa, perquè el
llindar de la qualitat assistencial és una barrera que no podem ni
volem baixar. I els serveis sanitaris no es veuran reduïts, el
Govern treballarà amb aquests pressuposts i fins i tot, si és
necessari, el traspassarà a costa de dèficits, si es dóna el cas,
com ha passat en altres exercicis. Evidentment, seria una
irresponsabilitat posar per davant l’acompliment estricte del
pressupost, que li vull recordar que no s’ha complert en els
darrers sis anys, no dos anys, sinó els darrers sis anys. I per tant,
per davant tenim l’obligació moral d’atendre les persones.

Però evidentment serem més estrictes que mai, però també
serem més responsables que mai. La seva intervenció es redueix
i se sustenta bàsicament en un únic argument, que el pressupost
és insuficient, que no hi ha diners suficients i que, per tant,
segons vostès, minvarà la qualitat assistencial. I li vull recordar
que bàsicament és el mateix fil argumental que varen emprar
per al pressuposts de l’any 2008, per al pressuposts de l’any
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2009, els quals suposaren un increment de 170 milions en dos
anys. I ja veuen que el resultat de l’assistència sanitària és
millor ara que a l’any 2007.

Hem incorporat més de 200 professionals, els ciutadans
tenen més drets i més prestacions, disposen de més i millors
infraestructures i tenen més avanços tecnològics que milloren el
treball dels professionals i l’atenció al pacient. Tot això és
contrastable i per tant aquest govern manté el compromís amb
tots els ciutadans i ciutadanes per mantenir i no fer cap passa
enrera en benestar social. I aquesta fita en la sanitat juga un
paper important, vull recordar-los que la Conselleria de Salut té
les reduccions pressupostàries més baixes, juntament amb
Educació i Afers Socials.

Per descomptat hi ha molts reptes, molts projectes, tots són
engrescadors i, com va poder vostè escoltar en comissió, hi ha
moltes coses a fer. Simplement jo vull reiterar que el conjunt del
pressupost de la Conselleria de Salut, del Servei de Salut, de les
fundacions, són uns pressuposts austers però realistes, i això no
és cap dificultat afegida, doncs nosaltres estam acostumats a
treballar amb austeritat i contenció. Per tant, afrontam el proper
any sense por i no compartim per a res la visió pessimista que
vostè, Sra. Castro, dibuixa aquí.

Senyores i senyors diputats, estam convençuts que amb el
seu suport consolidarem el nostre projecte, que no és altre que
continuar donant als ciutadans de les Illes Balears el millor
sistema sanitari, que no és altre que el que es mereixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra.
Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, bé, vostè em diu que jo parlo de caos i que soc
catastrofista; no, jo recull les queixes i les demandes dels
treballadors, dels sindicats, dels pacients, recull el que diuen els
mitjans de comunicació i totes aquestes persones no crec jo que
siguin catastrofistes ni que sembrin el caos, simplement viuen
la seva mala gestió i sofreixen la seva falta de capacitat.

Gràcies a vostè, Sr. Conseller, les infraestructures sanitàries,
moltes d’elles iniciades pel Govern del Partit Popular,
s’inauguraran sí, però s’inauguraran buides de personal, com va
passar a Sant Jordi; han fet un centre de salut, que el va fer
l’anterior, vostès l’han inaugurat i només han posat un nou
metge, els altres els han traslladat d’altres centres de salut. A
vostè el que li agrada és això, inauguracions, fotos, i gestes de
cara a la galeria, però efectivitat poca.

I precisament en aquests moments difícils econòmicament
vostè és quan ha de demostrar la seva capacitat per aconseguir
un sistema sanitari fort pressupostàriament i un sistema sanitari
que fidelitzi el personal i els professionals sanitaris. Com
gestionarà les infraestructures sanitàries sense personal? I vostè
pren mesures com la jubilació forçosa als 65 anys, com el decret
del català, perquè sigui un requisit per entrar a treballar a la
sanitat pública, i a més vol aprovar aquests pressuposts i trenca
acords unilateralment, acords que han estat firmats amb els
treballadors, difícilment així fidelitzarà vostè els professionals.

I bé, continua sense contestar el que vam preguntar a la
comissió, el que li han preguntat els mitjans de comunicació i el
que li han preguntat tres vegades a l’anterior intervenció: aquest
és el primer any de nou finançament i no hi ha manera de saber
quan rebrà la comunitat autònoma, quan rebrà la sanitat
d’aquesta comunitat autònoma de l’Estat. Ens ho pot dir, perquè
el que veiem en el pressupost és que la inversió sanitària per
càpita baixa a la nostra comunitat; això vol dir que també baixa
l’aportació de l’Estat, com va baixar 31 milions l’any passat, el
2009?

El nou sistema de finançament no cobreix les expectatives
mínimes de serveis bàsics com educació i salut i si tot seguirà
igual, Sr. Conseller, si tendrem els mateixos serveis, els
mateixos professionals, més centres de salut, més equips; què
vol dir que la resta d’anys li sobrava pressupost o què feia amb
el pressupost? Perquè el que està clar és que les desviacions
pressupostàries són milionàries i amb nou mesos ja no hi ha
doblers per pagar la despesa farmacèutica.

La situació actual de la nostra sanitat no permet retallades,
aquestes només es podran fer a costa d’un deteriorament de
l’assistència sanitària o a càrrec del dèficit pressupostari. Quins
projectes paralitzarà, Sr. Conseller, quins no són prioritaris per
a vostè? Podran pagar les nòmines del personal durant tot l’any
o reduiran les plantilles? Com faran front a la despesa
farmacèutica, insisteixo?

Aquest és el pressupost d’un govern en crisi, és la
conseqüència de la falta de lideratge del Sr. Antich, incapaç de
presentar mesures per activar l’economia i per crear llocs de
feina que puguin donar estabilitat pressupostària a la nostra
sanitat. I l’única solució que han trobat és disminuir el
pressupost, fins i tot en educació i sanitat.

En fi, Sr. Conseller, són massa preguntes sense resposta,
espero que a la seva rèplica ens en contesti algunes, perquè a
aquestes hores ja, i després de sentir-lo, ja quasi quasi que estic
caient en la temptació de sentir-me solidària amb vostè, Sr.
Conseller, perquè jo crec que ho deu passar molt malament
defensant aquest pressupost a la baixa; perquè, Sr. Conseller,
vostè, que va insistir tant la passada legislatura perquè
s’apliqués l’estratègia del segle XXI a atenció primària i que
tant va defensar la plataforma dels deu minuts, ara què passa,
Sr. Conseller, ha renunciat vostè a tot ara que té un càrrec i ara
que és conseller? Perquè ha de ser molt dur, Sr. Conseller, i a
més a més essent metge de família, sobretot perquè els seus
companys el recordaran com el conseller, que sí, això sí, molt
important, inaugurarà Son Espases, l’ha fet vostè Son Espases,
però l’atenció primària se l’està carregant.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, quan vostè vulgui.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Castro, miri, vostè ha
continuat amb un discurs catastrofista, sembla que ara no és
important fer infraestructures i més en una època de crisi que,
a més, es dóna feina. És important que la gent treballi en bones
condicions físiques i és important que les persones siguin ben
tractades. Evidentment, de vegades, quan es crea una
infraestructura nova hi ha acoblament de població, i vostè ho
sap, si ha passat a Sant Jordi, la població que s’atenia a un altre
centre, una part ara s’atén en aquest centre, a un centre
meravellós, a vostè no li importa. La realitat és que vostès no
varen inaugurar cap centre de salut a Eivissa i acabarem la
legislatura amb cinc nous, acabarem amb cinc nous: un nou
hospital a Eivissa, que vostè, li record, varen deixar un power
point, un power point del 2005, ja pot riure ja, això és el que fa
mal, que nosaltres fem coses per a les persones.

Vostè diu que nosaltres baixam pressupost, i és veritat.
Tenim un pressupost enguany d’un 34,4; és el cinquè pressupost
percentualment més elevat de comunitats autònomes, el cinquè,
el cinquè, i mirin les fonts d’informació, ja ho veuran. Per cert,
vostè de passada, que sempre acaba amb (...), s’ha preocupat
d’Eivissa, i és veritat, a Eivissa, que estan millor les llistes
d’espera quirúrgiques ara que fa dos anys -això no ho ha dit, ho
dic jo i és així- estan millor, ja que li ha preocupat allò de
l’oncòleg, que a mi també em preocupa però jo faig feina i li
puc dir que ja tenim un nou oncòleg per a Eivissa. Hi ha un
problema?, cercam solucions perquè ens preocupen les
persones.

Vostè diu quina aportació fa el govern Zapatero. Sap quina
millora representa la nova finançació?, que ens reconec la
població que som, cosa que vostès durant molts d’anys no varen
fer, i això és l’important...

(Remor de veus)

...que ens reconeix la població que nosaltres tenim.

Em parla de qualitat, qualitat que vostè no visualitza però
que sí visualitzen els ciutadans i sí que visualitzen els
professionals. Fa molt poc temps que molts de serveis i molts
d’hospitals de la nostra comunitat autònoma han estat
reconeguts: el servei d’urologia de Manacor, el servei que fa
més cirurgia laparoscòpica de tot Espanya, de tot Espanya en el
seu nivell; o el reconeixement del top 20, miri, i a més ho
reconeixen els ciutadans. O sigui, hi ha coses que no quadren.

I vostè al final parla d’Atenció Primària per les meves
circumstàncies professionals i personals. Idò miri, és veritat,
però sap quantes cartilles menys té cada professional?, sap
quantes en té? Menys de 200 menys, més de 200 menys...

(Remor de veus)

I això sap què vol dir?, que a pesar d’augmentar població ha
augmentat el nombre de professionals, i això vostès no ho varen
fer. I a més hi ha més centres de salut, miri per on, i a més no és
que haguem finalitzat obres que vostès acabaven, és que a més
en posam en marxa, més de..., crec que són 14 centres a principi
d’any. Això és la nostra feina.

És més, vostè diu que les coses van malament. És veritat que
hi ha un augment, vostè ha dit que havien augmentat les
persones, els dos darrers anys ha augmentat en 65.000 persones
la nostra població, però a pesar d’augmentar més gent nosaltres,
per exemple en intervencions quirúrgiques, feim més
intervencions quirúrgiques, hi ha més indicacions...; primer, hi
ha més gent; segon, més indicacions fan els nostres
professionals; tercer, operam més, ja hem superat les 5.000
intervencions més que es feien l’any 2007, i a més la gent
espera menys temps, la gent espera menys temps. 

És a dir, nosaltres intentam solucionar els problemes però
evidentment jo no puc compartir aquest discurs catastrofista i és
el que li he dit: són uns pressuposts realistes, possibilistes, i
nosaltres farem moltes mesures per millorar l’eficiència
d’aquest sistema, perquè hi ha d’haver un professional on sigui
necessari i, on no sigui necessari, no ha de fer, i un professional
ha de fer el que li correspongui. I això és el que li he explicat en
el Pla d’eficiència, i si no ho entén un altre dia li ho explicam
més detingudament, però evidentment si hi ha menys doblers
hem de fer el mateix i ho hem de fer d’una manera més eficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Mixt AIPF..., no vol intervenir. Pel
torn en contra, pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez té la
paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
des del nostre grup donarem suport al pressupost d’aquesta
conselleria i per tant votarem en contra d’aquesta esmena a la
totalitat, i he de dir que ho fem essent molt conscients que tots
els diners són pocs per garantir una sanitat pública de qualitat.
Ara bé, ho estam repetint des del començament del debat del
pressupost: tenim una complicadíssima situació econòmica que
ens ha obligat, o ha obligat el Govern, a fer uns comptes
restrictius, d’emergència i d’excepcionalitat.
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Ara bé, el Govern, i en això coincidim, ha tingut clares les
polítiques bàsiques de l’estat del benestar, i entre elles ha
prioritzat lògicament la de la salut. Coincidim per tant en les
línies generals del pressupost d’aquesta conselleria, que
representa el 35% del total i que pretén aconseguir la màxima
eficiència, per la qual cosa, i com s’ha explicat, s’ha dissenyat
un pla d’actuació que pretén racionalitzar i optimitzar la
despesa. Nosaltres pensam que hi ha quatre eines importants
que s’han posat damunt la taula, que s’han posat al pressupost,
que ajudaran en aquest sentit: centralització de les compres,
control de despesa farmacèutica, revisió a la baixa de la
concertació i una inversió estratègica en la prevenció. 

Aquesta planificació, aquest esforç de contenció
pressupostària permetrà continuar els principals objectes que té
la conselleria en marxa, i nosaltres destacarem bàsicament tres
qüestions. La primera i més important, garantir qualitat i
prestacions necessàries que reben els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears, qualitat i prestacions necessàries bàsiques.
En segon lloc, continuar amb el Pla d’infraestructures d’atenció
especialitzada i primària. En relació a les primeres, les d’atenció
especialitzada, hem de destacar el nou hospital de referència i
el nou hospital d’Eivissa.  Pel que fa a les segones hem de parlar
de sis centres que estan en construcció i tretze que estan en
projecte, i dins aquests nous centres i pel que fa a l’illa
d’Eivissa cal esmentar que es faran Sant Josep i Vila, centres
que, per cert, vostès després demanen a les seves esmenes
parcials i que nosaltres ja els podem dir que podrien retirar-les
perquè estan assegurats en la planificació de la conselleria. I en
tercer lloc, i crec que és molt important i també vostès faran
després referència a això, la millora de les condicions
econòmiques per als malalts i les seves famílies que s’han de
desplaçar. Com s’ha informat, com ha informat el conseller, el
decret de desplaçats està passant les seves darreres consultes i
arribarà a veure la llum aviat. 

També, i crec que vostè n’ha fet menció, crec que hem de
fer una referència a la Direcció General de Salut Pública perquè
també, tot i que sembla, de la mateixa manera que la de
Consum, que són com les germanes pobres de la conselleria, la
conselleria farà un esforç per impulsar, per modernitzar el
model de salut pública, i en aquest sentit cal destacar -no té un
reflex pressupostari però sí que és una cosa important- la
iniciativa legislativa de la Llei de salut pública. També així
mateix s’assegura, pel que fa a la Direcció General de Salut i
Consum, la política de protecció de drets dels consumidors i
l’impuls de l’educació en consum responsable. 

Per tant, Sra. Castro, torno al principi: tant de bo que
tinguéssim més recursos per poder dedicar-los a la sanitat, però
tenim el que tenim, i del que es tractà és que amb allò que tenim
traguem el major rendiment possible. Nosaltres pensam que
això amb aquest pressupost es fa. I també li dic una cosa: quan
vostè fa aquestes intervencions jo crec que, tot i que el
pressupost de salut pujàs un 20%, em temo, perquè ja són tres
anys de debat de pressuposts, que vostès farien les mateixes
crítiques amb el mateix to, perquè a més vostès fan aquest
discurs i mai no expliquen d’on sortirien els diners necessaris
per fer tot això. Sra. Castro, criticar és molt fàcil, i a més si es
fa sense argumentació i si es fa sense propostes encara més.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Castro, jo crec que el conseller ha rebatut amb
contundència i amb fets una comparativa del que vostè anava
denunciant respecte del que s’està fent, i la veritat és que
consonen poc les seves denúncies amb els fets que ha dit el
conseller, sobretot si acceptàssim la idea idílAlica que en aquesta
tribuna hem sentit tantes vegades al Partit Popular sobre la
situació del millor dels móns possibles que vivia la sanitat l’any
2005, l’any 2006 i l’any 2007; es veu que és un castell d’iràs i
no tornaràs perquè ha quedat destrossat amb més doblers, amb
més doblers haurà quedat destrossat en un parell de mesos, i
crec que això no hi havia ni tants motius per la cofoisme durant
l’anterior legislatura ni és tan dolenta la situació que en aquests
moments viu la sanitat.

En tot cas jo crec que hi ha una cosa en els retrets que apunta
amb l’esmena a la totalitat de caràcter gairebé, com deia el
conseller, de tipus personal, d’estar mal a pler, d’incomplir...,
una miqueta diguem que ha d’estar empegueït -no ho ha dit en
aquests termes-, i crec que hi ha una part que no vol assumir el
Partit Popular i que de cap manera no ajuda, per descomptat, a
fer-ne una pedagogia. 

L’any 2009 vàrem pressupostar 3.500 milions d’euros, i
efectivament n’hi havia 80 més per a sanitat. N’entraran entre
2.600 a 2.800, posem aquesta forquilla. Quina part d’aquestes
dades no entenen?, o és que és igual?, és igual? Entraran de
l’ordre de 1.000 milions -posi 800, posi 700 milions- menys
d’euros per caiguda en picat de recaptacions d’IVA, d’IRPF,
d’impost de transmissions i de (...) de societat en el món
immobiliari, corregit mínimament, és cert, mínimament pel nou
sistema de finançament, mínimament; no ho compensa en
absolut però hi ha una petita puja. Quina part d’aquesta idea no
entenen? Volen fer la quadratura del cercle?, la veritat, esforcin-
s’hi perquè fa 3, 4.000 anys que s’intenta i pareix que el que
s’està demostrant és que és impossible quadrar el cercle, però si
vostès hi tenen qualque element l’estudiarem. De moment, aquí,
no hi és. Totes les esmenes que ha plantejat el Partit Popular per
corregir aquesta dificultat de sanitat consisteixen a moure
partides dins la mateixa secció i dins el mateix ib-salut, tot es
mou dins la secció 18 i la secció 60. Per tant si aprovàssim totes
les esmenes que ens fa el Partit Popular quedaríem amb el
mateix total de la Conselleria de Sanitat. Clar, els poden llevar
d’altres bandes, però és que si han seguit mínimament aquest
debat se’n temeran que en totes i cada una de les àrees demanen
més despesa i tal, i per descomptat en cap d’elles més ingressos.
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Així i tot hem d’estar empegueïts. Empegueïts de què?, que
han baixat els ingressos? Crec que certament el moment que
vivim, la responsabilitat que tenim que amb una davallada de
1.000 milions es faci l’esforç que només baixin 80 milions de
sanitat són realment uns equilibris complicats i difícils que
s’intentaran dins el 2010 amb molta dificultat.

Per cert, li vull aclarir una dificultat que pareix que té el
Partit Popular. D’ençà del nou sistema de finançament, però
quan dic el nou vull dir del 2004, no hi ha despeses finalistes. Es
va calcular a partir de despeses del cost efectiu de la
transferència, si vostès se’n recorden ara mateix estaríem en uns
800 milions d’euros en sanitat més o menys, 800 i busques, pocs
més, que el Govern ha multiplicant aplicant-hi pràcticament un
50% més d’increment sobre el que representaria el sistema de
finançament, i a partir d’aquí s’oblida; el que entra no entra per
a sanitat, el que està entrant, mirin els ingressos, entra per IRPF,
entra per IVA i entra per impostos especials. Això és el que
entra, els percentatges que es pactaren. Amb un tall, i aquest sí,
que es va posar el 2004 i que ens fa tornar doblers per mor de la
diferència del cost efectiu que és el desgraciat fons de
suficiència. 

Calculin. El gran debat que estam tenint amb el nou sistema
és que el fons de suficiència no torni a perjudicar les Illes
Balears perquè sanitat i educació estan mal calculades des del
principi i que no se’ns continuï penalitzant per una mala
transferència. És que fer una explicació en sanitat de com
funciona el sistema de finançament general perquè si no vostès
no entenen quants de doblers hi ha en sanitat, reconeguem que
és complicat.

Després hi ha unes bestretes a compte, que ja ha explicat que
les bestretes no tenen res a veure amb la quantitat sinó que és
una bestreta que després es fa una liquidació final, que és a
donar o a tornar dependent de com s’ha calculat la bestreta...,
bé, crec que m’allargaria massa dins un debat de totalitat, però
convendria que començàssim a saber d’on entren els ingressos
per saber realment quin marge tenim a l’hora d’executar els
pressupostos. Crec que com a mínim en un debat de
pressupostos els ponents n’haurien de tenir alguna idea, malgrat
no tots els diputats en tenguin necessitat. Evidentment en els
Estats Units ja li assegur jo que aquí ningú no puja una esmena
que no sàpiga perfectament d’on surten els recursos i quin en
surt perjudicat. I tant de bo, jo crec que hauríem d’emigrar tots
cap a un sistema de debat pressupostari molt més aferrat a puges
i baixes. Aquí hem participat tots, el nostre grup també, és un
mecanisme que existeix i que crec que hem de canviar entre tots
perquè si no el debat aquest cada vegada resulta menys rigorós,
menys seriós, i la mostra està en menys interès, llevat de coses
que són un poquet alienes al que és estrictament el debat de
pressupostos. Jo crec que des dels pressupostos de 2006 o de
2007, on el protagonista era el Sr. Hidalgo, la veritat és que hi
ha circumstàncies de debat pressupostari estranyes al que és
estrictament el seu debat.

Per part del nostre grup només direm que també ens
comprometem i ens continuam mantenint en el fet que voldríem
que els pressupostos de sanitat del país estiguessin de l’ordre del
9, del 10% del PIB, la despesa sanitària global, també la
privada, com està a tots els països del nostre entorn, però no
se’ls escapa que aquest ítem, el 9, el 10% del PIB, són les tres
quartes parts del pressupost que gestionam. Nosaltres no
gestionam el nostre PIB, és així de senzill; com deim ens volem
comparar amb les economies del nostre entorn, no ho podem
fer, perquè per donar el 6% a educació i el 10% a sanitat ja està,
ja no importa facem res més, ja podem desmantellar el Govern,
això és el 15% que estam gestionant del PIB; ara anam pujant
una miqueta sobre el PIB perquè el nostre PIB baixa, mira quin
consol. 

Per tant efectivament, i m’agradaria que aquest parlament en
fos bastant més sensible, del sistema d’ingressos, perquè crec
que la comprensió, respecte del debat de finançament, d’on
surten els ingressos i com es poden fer i no fer els hospitals, la
veritat és que hi guanyaria molt i molt; si no pareix que hi ha
una vareta màgica, un copalta del qual van sortint conills que
realment només existeixen a la imaginació d’alguns diputats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Gascón té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Bona nit, senyores i senyors diputats.
Pujam aquí en aquesta tribuna per manifestar el nostre vot en
contra a l’esmena que fa el Partit Popular als pressupostos de
sanitat, i per tant per donar suport al pressupost que ha presentat
aquesta conselleria per a aquest any 2010. 

És evident que estam aquest any davant un pressupost que
no agrada a ningú, jo estic segur que a qui menys agrada
probablement és al conseller de Sanitat i als seus colAlaboradors,
però estem en un temps de crisi, de crisi no només aquí, Sra.
Castillo... -no em traurà d’aquí, vostè vagi fent, eh?-, un temps
de crisi que nosaltres no podem controlar; hi ha un pressupost
més reduït, bé, idò haurem d’estrènyer-nos el cinturó. Què
passa?, que jo crec que és un poquet, un poquet irresponsable,
un poc agosarat sortir aquí totes les vegades que surten els
representants del Partit Popular i diuen que s’ha d’augmentar la
conselleria de torn, com ha dit el Sr. Alorda, cada vegada hem
d’augmentar el pressupost. Aleshores augmentaran totes les
conselleries, cosa que és literalment inviable. Si vostès
venguessin aquí i diguessin “que baixi la conselleria...”, no ho
sé, i no vull discutir de pacte, mobilitat i augmenta salut, idò
perfecte, però no pot ser que augmentin totes i no baixi cap.

En salut és evident que hi ha coses que no poden baixar; els
sous no poden baixar, el que passa és que bé s’ha d’arribar a un
pacte o s’ha pactat que la carrera professional del 2010 no es
posarà en marxa fins al 2011, això és el que s’ha de lligar, però
el capítol 1 no baixarà d’altra cosa, entenc jo. Les noves
tecnologies, les infraestructures, estan en marxa, l’Hospital
d’Eivissa ja està en marxa, estarà en marxa... Sí, jo recordo en
aquesta tribuna gent que deia “han fet cinc hospitals”, i deien
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“han fet Son Espases”, i Son Espases no estava ni començat. Per
tant m’he equivocat, Eivissa no està en marxa, jo ho reconec,
però ho estarà. I ara faré un comentari sobre si està en marxa o
no està en marxa. 

Es poden reduir determinats capítols, com és farmàcia, com
ha dit el Sr. Conseller. Però un pressuposts d’aquestes
característiques precisen, en primer lloc, com va dir el Sr.
Conseller en la seva compareixença, transparència, i jo diria
transparència i suport per part dels metges i per part dels usuaris
que han de ser ben conscients del temps en què estam. Nosaltres
vàrem escoltar el discurs del conseller en la compareixença i va
dir, jo crec que ben clar, què farem, com ho farem i amb quins
recursos ho farem i hi ha el que hi ha i no més, sense malbaratar
ni un duro i mantenint la qualitat necessària a la sanitat pública,
que s’ha posat avui en dubte i jo crec que això no es pot fer.
Vital, és vital en aquests moments mantenir i manifestar el
manteniment de la qualitat a la sanitat pública en un moments
en què, no en aquesta comunitat autònoma perquè tant els
d’aquest costat com els d’aquest són defensors, crec, acèrrims
de la sanitat pública, però sí hem de dir que hi ha béns a l’Estat
i a fora de l’Estat neoliberals que posen en dubte el model que
tenim i que crec que és perillós.

Transparent va ser el conseller quan va fer la presentació,
quan ens va explicar, jo crec que ho tenim clar tots, alguns ho
diran o no, però per què augmenta el pressupost de Son Espases.
Ha augmentat la modificació de la UCI pediàtrica, augment
d’un àrea quirúrgica i moltes àrees més que fan explicable
aquest desviament, desviament que és necessari, per tant es fa
malgrat hi ha una crisi i hi ha un tancament pressupostari que ho
fa difícil. 

També va parlar del nou hospital d’Eivissa, de la forta
inversió que això aportarà i això nosaltres pensam que és
transparència. Per cert, vaig sentir al debat pressupostari a la
comissió quan vostè es referia a un préstec de 60 milions, que
jo no vull treure aquí, però que jo he cercat per totes les actes
dels diaris de comissions on estava quan se’ns havia explicat als
pressuposts del 2004, 2005 i 2006, i no l’he trobat enlloc. Segur
que hi és perquè algú va dir que segur ho havia dit, però jo no
ho he trobat enlloc.

Amb uns pressuposts com aquests nosaltres pensam, com
deia Juan de Llano, que es fa necessari, com ha dit també el
conseller, identificar, definir el que és essencial, útil, eficaç,
segur i si és possible eficient al servei sanitari i restringir el que
no és així i, per tant, no fer-ho. Per això, nosaltres pensam que
és necessari i és important que tenguin al seu costat allò que jo
anomeno moltes vegades “el del bolígraf”, que no és altre que
el metge, el qui no produeix despesa, però és el qui genera
despesa perquè es dedica a tractar malalts.

Nosaltres pensam que els metges han de donar suport a
aquests pressuposts, els metges han de sentir que recuperen
terreny que ha estat durant no aquests anys, però durant ja
bastants anys se’ls ha marginat bastant en determinats terrenys
que jo crec que els hem de tornar a fer còmplices, pensam que
per actuar sobre el cost de les coses, que és el denominador i
sobre el numerador que és l’efectivitat, l’únic que ho pot fer és
el metge, que és el qui serà eficient o no. Com ho ha de fer?
Nosaltres pensam que hem d’intentar palAliar una cosa que, avui
en dia, és molt evident en el camp mèdic, i ho saben els

professionals de la medicina, que és la medicina defensiva. La
medicina defensiva és molt cara i hem d’intervenir aquí per
abaratir-la; s’han de fer informes independents de noves
tecnologies perquè els serveis tenim tendència -i dic tenim
perquè jo som el primer- a comprar aparells sempre nous i això
és caríssim; s’han d’implantar incentius econòmics per
interioritzar la importància de l’efectivitat a la pràctica clínica,
etcètera.

D’altra banda, per controlar la despesa, com he dit, és
evident que els usuaris també han d’estar d’acord amb la nostra
sanitat que és universal. La clau no és qui paga sinó si el que
paga està d’acord amb el que paga o no, per ara els usuaris hi
estan. Jo confio, malgrat allò que ha dit la Sra. Castro, que
continuaran estant. Els usuaris estan contents amb la sanitat
pública en aquesta comunitat autònoma i en aquest país, encara
que baixi un 5 o un 6% nosaltres pensam que continuarà. Tenim
el compromís del conseller, com no podia ser d’una altra
manera, que es mantindrà la qualitat dels serveis, com va dir
l’altre dia i com ha dit avui, fins i tot amb ampliacions. Per tant,
els ciutadans continuaran d’acord i donaran suport a aquest
serveis sanitari.

Hem de tenir en compte que cada dia augmenta l’accés a la
informació, els pacients són experts en moltes coses, hi ha més
demanda sanitària, es demanda més qualitat, es demanda més
immediatesa i això és un tema que s’ha de controlar, s’ha de
controlar, s’ha d’intentar mantenir un rigor pressupostari, i la
colAlaboració, com dic, dels usuaris que és important. S’ha
d’incentivar,  emprar més els serveis sanitaris, Espanya, com
vostè sap, és el país d’Europa que més empra els serveis
sanitaris i no vull que vegi ningú aquí que parl d’un copagament
perquè no té res a veure, tots estam en contra d’això, no és això.
S’ha de fer informació i educació sanitària de qualitat
emfatitzant la responsabilitat individual dels individus sobre el
tabaquisme, sobre l’alcoholisme, etcètera, perquè això és
caríssim i ja va dir el conseller que hi havia campanyes
preparades per això, que se seguiran i se’n començaran unes
altres i també s’ha de fer disminuir la confiança dels usuaris que
la medicina no té límits, que la sanitat és ilAlimitada. És a dir,
nosaltres pensam que el rigor pressupostari s’ha de mantenir en
aquests pressuposts difícils, però és imprescindible aconseguir
la colAlaboració, com dic, dels ciutadans, dels professionals i
tenir uns pressuposts transparents. 

També la despesa farmacèutica, com ha dit el conseller, que
representa més del 25% del total s’ha d’actuar. Jo crec que la
intentam contenir. Llegia un article l’altre dia sobre la sanitat
finlandesa, de l’any 2007, on diu que el 40% d’ingressos
hospitalaris de les persones majors de 70 anys eren per
problemes de la medicació que prenien. És clar que els malalts
grans, en el nostre país, també estan molt medicats i cal fer una
educació sanitària amb els malalts i, evidentment, també amb
els metges.
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Per últim, jo voldria dir que uns dels temes que a mi em
preocupa personalment és el turisme sanitari. El turisme sanitari
costa molts de doblers a aquest país i a Balears, en concret,
costa moltíssim. Pens que s’ha de controlar aquest turisme
sanitari perquè hi ha hospitals que tenen un tant per cent de
malalts que són estrangers, que tenen dret a tenir aquest
tractament, però n’hi ha alguns que han de pagar ja sigui el seu
estat, el nostre o algú, però això no pot continuar d’aquesta
manera. 

En resum, Sra. Presidenta, nosaltres donam suport al
pressupost de la Conselleria de Salut, hem intentat explicar que
sent un pressupost restrictiu és un pressupost factible, però que
hem de ser rigorosos amb la despesa, insistesc, hem de
colAlaborar amb els ciutadans, amb els professionals i amb la
transparència de la política sanitària. 

Per últim, indicar una preocupació personal, Sr. Conseller.
En aquests moments veig que parlen molt de clients en lloc de
malalts, de mercat sanitari en lloc de planificació sanitària. He
llegit articles de gent important parlant del copagament a
Espanya, a Bèlgica vostè ja sap que s’ha imposat. Hi ha
polítiques neoliberals importants, com he dit abans, que ataquen
la base de la sanitat que jo estic segur, no parl d’aquí, si no de
tots els que estam a favor de la sanitat pública i entre tots l’hem
de defensar. En temps de crisi és quan són més perillosos
aquests temes, per tant ho hem de controlar. 

I, Sra. Presidenta, permeti’m un segon, només per
manifestar que avui, com que és el darrer dia que jo puj a
aquesta tribuna, he presentat la meva dimissió com saben els
diputats del meu grup i d’algun altre grup que ho sabien, durant
aquestes vacances exerciré aquesta, efectivament, baixa, durant
el mes de desembre o gener, i vull agrair, des d’aquí, a tots
vostès l’amistat que m’han donat.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. Estic convençuda que molts el
trobarem a faltar. Li desitjam que tengui molta sort en aquesta
nova etapa.

Passam, ara, al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé, Sr.
Gascón, ara m’ha desarmat vostè perquè jo som molt fàcil
d’emocionar i vull dedicar-li unes paraules. Ha estat  un plaer
conèixer-lo en aquest Parlament, ha estat un plaer debatre amb
vostè perquè sempre els debats, quan vostè hi participa, tenen
un elevat nivell, sobretot si són de salut, i li desitjo el millor fora
del Parlament, a la seva feina i a la seva vida personal. Gràcies
per les seves lliçons.

Continuant amb el debat, vull dir que la Sra. Suárez, crec
que també ha començat ja el debat de globalitat, ens ha parlat de
la Llei de salut pública. Els programes de salut pública baixen
-com he dit- un 8,8%.  No sé com duran a terme tots els
programes que s’han de dur a terme i com s’aplicarà la nova
llei, si és que s’arriba a aprovar. Ha parlat del decret de millores
per al desplaçament per als pacients i familiars, un decret que
s’havia d’aprovar a la tardor i bé, encara hi és a temps, Sr.
Conseller, perquè encara no hem entrat a l’hivern, però bé, el
pressupost per aplicar aquest decret no sé on és. M’agradaria
que em diguessin la partida. Si vostè té un altre torn, digui’m
quin pressupost, a quina partida està i quina quantitat es
dedicarà per millorar el desplaçament dels pacients i dels
familiars.

Sr. Alorda, aquestes lliçons que dóna vostè sobre el sistema
de finançament, les podria donar al Sr. Conseller, en privat o en
públic, com vulgui, perquè tant al 2008 com al 2009 el Sr.
Conseller va donar clarament la quantitat que l’Estat destinava
a Salut per a aquesta comunitat autònoma. No sé si ho podria
desglossar, si ho sabia o no. Li agrairia que li ho expliqués
perquè jo naturalment no intentaré donar-li lliçons, a vostè, com
fa vostè cada vegada que puja a aquesta tribuna, però si els
ingressos com diu disminueixen, crec que disminueixen a tot
l’Estat espanyol i a totes les comunitats autònomes i la majoria
de les altres comunitats autònomes o mantenen el pressupost
sanitari o el pugen.

Aquí s’ha dibuixat per part dels portaveus que donen suport
a aquest govern una situació quasi idílAlica on res es pot criticar
ni res es pot fiscalitzar, però fora, al carrer on hi ha la vida real
el que hi ha és un personal sanitari sense motivació, uns
pacients farts de llistes d’espera i de la mala gestió de la
conselleria, només cal no ja sortir al carrer, simplement llegir
diàriament les cartes al director dels mitjans de premsa escrita.

Uns pacients que ara ja pateixen deficiències de personal, de
recursos de material i mala gestió a molts de centres. Què
passarà amb 85 milions d’euros menys? Bé, sí, és clar, el Sr.
Conseller ens diu que han baixat les targetes sanitàries, no a
atenció primària han baixat les targetes sanitàries per metge,
idò, sí han baixat, sí que han baixat, sí perquè vostè ha donat de
baixa les duplicades. El 2008 va donar de baixa més de 40.000
targetes que estaven duplicades perquè varen creuar dades amb
la comunitat valenciana i amb Andalusia i, sap què ha passat?,
que moltes d’aquestes targetes duplicades, els seus titulars,
passen la major part de l’any a la nostra comunitat autònoma, si
no tot l’any, i, quin és el problema?, que continuen anant al
metge aquí, a aquesta comunitat autònoma. Li puc dir casos
concrets de persones que han anat al metge i estaven esborrats
i què passa?, que així li surten els comptes perquè el metge les
atén, elles esperen, han d’esperar fins a una setmana per veure
el metge de capçalera, però vostè no les compatibilitza i les
targetes sanitàries per metge van baixant. Mira, el país d’Alícia
en el país de les meravelles!
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Per cert, ara resulta que es veu que el Partit Popular no pot
presentar esmena a la totalitat quan baixa el pressupost, però
quan vostès estan a l’oposició sí que en poden presentar tant si
puja un cinc com si puja un deu com si es fan tres hospitals com
si se’n fan dos com si no se’n fa cap. 

Sr. Alorda, miri, quan vostè estava a l’oposició, no sé si té
molta credibilitat en aquest tema perquè presentava esmenes
perquè no es fes Son Espases i ara calla, bé no calla, critica el
Partit Popular i vota el que li diuen. Haurien de ser més
reivindicatius amb les preocupacions reals dels ciutadans perquè
tenir una bona sanitat i està ben atès en la malaltia és una de les
majors preocupacions de tothom. 

Avui, tots el grups que donen suport al Govern callaran i
votaran aquest pressupost sense reivindicar que almenys quedi
com a l’any 2009 i no es preocupen de si això perjudica els
ciutadans que és per als que treballam tots nosaltres, per als
ciutadans, no per a un govern que està més preocupat a
solucionar les seves crisis internes, les seves pròpies crisis que
creen ells mateixos que els problemes dels ciutadans. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Torn de contrarèplica, Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, és per contestar la
Sra. Castro, dues qüestions en relació amb el decret de
desplaçaments, crec que l’explicació que ha donat el conseller,
tant a comissió com al plenari, és clara. Aquest decret és al
Consell Consultiu i una vegada més, vostè no té confiança que
aquest govern finançarà aquest decret i nosaltres sí que la tenim.
Si vol saber quina és la partida, crec que el que ha de fer és
demanar-ho al Sr. Conseller. 

Després, és clar, diu que pintam una situació idílAlica, li diria
que no, nosaltres pintam una situació que és realista i a més ho
feim des d’una posició de responsabilitat davant la situació en
què vivim.

Ja en darrer lloc vull aprofitar també per saludar el Sr.
Gascón. El Sr. Gascon, el diputat que crec que ha demostrat que
l’experiència és un grau i ho ha demostrat sobradament i
després la bonhomia, un valor afegit.

Moltes gràcies per tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que el Sr. Gascón ens ha
desarmat a tots perquè quan ha d’intentar batallar un poc,
efectivament aquests acomiadaments... que jo també el vull
felicitar pel seu mestratge i aquesta bonhomia que fa molt mal
després realment entrar dins un debat dialèctic, record per

exemple casos com el de Ramon Orfila, no?, que fins i tot quan
era agressiu tenia el reconeixement unànime de la Cambra i crec
que el Sr. Gascón també el té, és difícil tenir un reconeixement
tan ample i per tant, li desitj molta sort i molta empenta en
aquesta nova faceta i segur que encara farà moltes aportacions
dins el món de la política o al que ell es plantegi.

En tot cas, per allò que fa a la rèplica, em disculp si he
adoptat cap to professoral perquè a més no som ningú per donar
lliçons de finançament i em sap greu si ho he volgut trametre
així, però he trobat que hi havia ambientalment uns dubtes...
diria bàsics sobre com funciona el sistema de finançament i
m’he atrevit a apuntar que ja no hi ha sistemes finalistes de
finançament.

Naturalment que es poden fer encara percentatges sobre el
que rebem, a veure quina part comparada amb la del 2007 té a
veure amb Sanitat, tot és pot fer... aproximacions perquè és
lògic si l’any 2007 el que rebíem era x, ara és y. El que també
li vull fer veure és que des del moment en què entram i, això,
crec que tots ho hauríem d’assumir, que el que recaptam, els
percentatges d’impostos, maldament millorem el percentatge
que rebrem si baixa la recaptació, baixen els ingressos. Hem
passat del 33% d’IVA o d’IRPF al 50%, però si la caiguda de
l’IVA o de l’IRPF és la meitat de l’any passat, aquesta
compensació de percentatge no compensa els ingressos. Basta
mirar què passa amb la bossa d’ingressos que tenim pactada. 

Evidentment, no entraré per aquí, sinó que ja segur que
vostès ho coneixen perfectament, perquè a més crec que és
baldera aquesta explicació. Crec que el Partit Popular sap que
el moment és difícil, han sentit els seus portaveus dient-ho un
dia i l’altre, que s’havia de retallar despesa, que s’havia de
retallar tota l’administració perquè els ingressos no entrarien.
Ho sap el Partit Popular, però el debat que li interessa avui és
dir que ells farien moltes més despesa social. Saben que els
ingressos no hi són. Saben que si es fes la despesa no hi hauria
ni tan sols la tresoreria de pagar. Ho saben. No sé si ho saben
tots, però en tot cas ho saben els que ho han de saber i crec que
el partit com a tal ho sap. 

Li interessa un altre debat, ho entenc, no és el de rigor, no és
el de pedagogia d’explicar a la gent on ens trobam, és el de dir
“baixa salut, baixa educació, baixa benestar social, són
pressupostos regressius”. Bé, és la seva opció, l’opció de no
estar passant res, si es baixen els impostos és perquè... més ben
dit, les despeses, és perquè volen. Bé, crec que negar la realitat
tard o d’hora té un cost, però per ventura a la curta és cert que
provoquen un sentiment general o contribueixen a una
incomprensió del que passa amb les finances públiques
generals. Contin-ho als ajuntaments, que evidentment trobaran
un dolent en l’Administració autonòmica o en una altra, però
que saben perfectament quina davallada d’ingressos, sense que
tenguin tant a veure amb IVA o amb IRPF com ha tengut la
comunitat autònoma.
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Li precís una cosa, som crítics amb la situació de la sanitat,
no som gens cofoistes, no hem canviat, no som cofoistes, creim
que no era cap panacea el que tenia la Sra. Castillo, com aquesta
tribuna n’ha fet un top ten excels de la sanitat pública i creim
que tenim reptes molts importants i que partim d’un punt de
partida allunyat de les mitjanes, ara no ho feim tan desastrós
com vostè apunta. Sí que la situació és difícil, compartim
algunes de les crítiques que vostè apuntava aquí. El que no li
puc admetre-i és injust- és que d’alguna manera ens ho
atribueixi a una espècia de maldat que té aquest Govern.
Nosaltres creim que això és senzillament, purament demagògia.

Sobre el tema de Son Espases ja li precís i d’aquesta precisió
ja n’estic cansat, però no voldria que quedés un envit sense
contestar. Nosaltres hem trobat un gravíssim error fer Son
Espases aquí on es fa. Creim que ha estat un dels errors greus
que s’han fet els darrers anys a les Illes Balears. Però hi ha un
moment en què les obres són a un punt en què no es pot tornar
enrera. Nosaltres, perquè li quedi clar, el BLOC i el PSM ara no
demana esbucar Son Espases, no ho entenen. Vostès quan estan
en contra d’una cosa, quan governen l’esbucarien, bé és la seva
coherència. Jo la respect, no ho he vist fer mai...

(Remor de veus)

En tot cas és el que diuen. Jo dic el que defensa el meu grup.
El meu grup diu que hi ha un moment en el qual...

(Continua la remor de veus)

No s’entén el que dic?

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, una mica de silenci, ja acabam.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Aleshores m’adreçaré, Sra. Presidenta, al Diari de Sessions
perquè el PP no m’entén. Sr. Diari de Sessions, entengui que
trobam que Son Espases ha estat un gravíssim error d’aquest
país, però hi ha un moment determinat allà on els equipaments,
l’empenta que ja ha arribat a tenir, són tants de milions que es
perden de l’erari públic per tornar enrere una operació, que ara
mateix ja estam treballant perquè hi hagi uns accessos, perquè
no hi va haver cap previsió perquè hi hagués aquests accessos
a Son Espases...

(Aplaudiments i remor de veus)

No ho entén. Ergo, jo dic al Diari de Sessions que el Partit
Popular creu que si un dia està en contra d’una determinada
actuació, passi el que passi, tant si es fa com si s’inaugura,
l’esbucarà. Interpret que és la seva idea...

(Remor de veus)

Aleshores som jo, Sr. Diari de Sessions, que no entenc la
lògica enverinada del Partit Popular. Entén perfectament la
meva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, concreti.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...amb aquesta autocomprensió acabaré, Sra. Presidenta.

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El Grup Parlamentari Socialista no intervé. 

Per tant, passam al debat número 11...

(Continua la remor de veus)

Senyores i senyors diputats, podem continuar? 

Passam al debat número 11 de globalitat, agrupació de la
secció 18, Conselleria de Salut i Consum amb les seccions i
entitats afins. Esmenes parcials del Grup Parlamentari Mixt
AIPF, Grup Parlamentari Mixt, Grup Parlamentari Popular.

Per fer la defensa conjunta de les esmenes parcials que es
mantenen a la secció 18 i entitats afins té la paraula per part del
Grup Parlamentari Mixt AIPF el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Seré breu perquè ja parlam fins i tot al
Diari de Sessions. Les partides que he fet a l’esmena de
l’Hospital de Formentera les he fet per proximitat i perquè
conec evidentment més l’Hospital de Formentera que d’altres,
ho hagués pogut fer per a altres hospitals, però aquest el conec
més i puc fer partides més concretes. He fet tres esmenes
diferents a tres capítols diferents per si hi ha alguna transacció
que es pugui transaccionar de manera independent, capítol 1,
capítol 2 i capítol 6 per completar els pressuposts de l’hospital
perquè jo crec que li podria afegir alguna partida més.

Quant a infraestructures o quant a instalAlacions estic
disposat a transaccionar alguna esmena que he fet sobre
l’helicòpter, un nou helicòpter. Ara només n’hi ha un i de
vegades hi ha èpoques en què la saturació d’emergències és
important i tarda en acudir aquest helicòpter, és important. Jo sé
que en comissió se’m va comentar que era un tema de concurs,
però crec que amb bona voluntat i a nivell de conselleries sí que
es podria fer alguna millora en aquest sentit.

Igualment el tema d’una UVI mòbil i el tema de l’annex de
l’Hospital de Son Espases. Ja sé que el Sr. Alorda em dirà que
Sanitat no fa hotels, però ja li vaig dir una vegada que això no
era cap hotel, era una necessitat important per a gent que és de
fora de Mallorca quan ha de venir aquí a fer-se tractaments de
malalties que no es poden donar a les illes menors, no només
per a ells, sinó també per als seus acompanyants.
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Dues darreres esmenes quant a TAC. Un TAC per a
l’Hospital de Formentera, l’any 2009 se’m va aprovar una
esmena que era un mamògraf, sé que ja està instalAlat. Però fa
tres setmanes o un mes a una entrevista que es va fer a l’equip
directiu, concretament al director de l’hospital, va reconèixer no
sé si sense voler o volent, que l’havia hagut de pagar ell. Per
tant, són fons pròpies de l’hospital. Jo em remet a allò que es va
publicar, Sr. Conseller, i no sé si és veritat o no, em remet al que
es va publicar. Per tant, no sé per què serveix aprovar esmenes
aquí, si després la partida que s’aprova no va destinada a la
finalitat concreta per la qual s’aprova i s’han de destinar sous de
l’hospital, fent o deixant de fer altres coses, per adquirir o per
complir amb el compromís que s’ha adquirit davant d’aquesta
cambra. Per tant, mitjançant amb aquesta esmena sum
l’adquisició d’un TAC per a enguany, més allò que s’havia
d’haver pagat per al mamògraf de l’any passat.

I un altre tema de dietes que també se’m va proposar una
transacció sense cap quantitat específica i era que es podien
resoldre posant despesa addicional als desplaçaments que fessin
els malalts i els seus acompanyants.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. També per part del Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres fa un moment que defensàvem el pressupost global de
la Conselleria de Salut, però hem decidit mantenir una esmena,
la núm. 14553, referida a l’Hospital i residència assistida de Cas
Serres. 

Mantenim aquesta esmena conscients que ens trobam en una
situació molt complicada des del punt de vista econòmic. Però
per altra banda tenim la responsabilitat d’un servei que s’ha de
prestar als ciutadans i a les ciutadanes d’Eivissa. Explicaré
breument la situació complexa d’aquest centre, un centre que
per una banda és un centre hospitalari, com bé indica el seu
nom, i d’altra és una residència. I com a centre hospitalari així
figura en el catàleg nacional d’hospitals. Això vol dir que d’una
banda aquest centre dóna un servei que podríem dir que és per
a pacients hospitalaris i d’altra banda dóna un servei a pacients
que el podríem qualificar com a sociosanitari, la qual cosa crea
un conflicte des del punt de vista de finançament entre el
finançament que prové del consell insular i del Govern.

Les negociacions que hem tingut amb el Govern ens han
ofert un compromís, que és doble; per una banda una transacció
sobre aquesta esmena que l’acceptarem, i per una altra iniciar
una negociació, que suposarà delimitar clarament quines són les
places residencials, quines són les places purament hospitalàries
i tractant de donar una sortida provisional a aquest problema i
sobretot i el que és més important, una sortida de futur.

És per això que..., supòs que explicarà més endavant un altre
portaveu quin és aquest oferiment, però volem deixar clara
aquesta doble naturalesa del compromís del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo que
crec que el primer són les persones abans que la política, Sr.
Gascón, li vull agrair personalment també tota la seva
participació en aquest parlament durant tots aquests anys en què
hem coincidit. M’he assabentat en aquest moment, som dels que
s’han assabentat ara que vostè se n’anava i ens deixava. Li he
dir que nosaltres ens hem barallat, hem discutit, hem rigut molt,
i jo em qued amb això, que hem rigut molt i que hem passat
bons moments. Li desig molta salut i molta sort perquè vostè la
mereix.

(Aplaudiments)

Però bé, jo també som batalladora, vostè em coneix, Sr.
Gascón, i em permetrà que no afluixi en aquesta intervenció,
esper que no sigui la darrera per part meva, i els digui que ni
compassió, ni renyar. Jo simplement els faré un diagnòstic i tots
vostès han mostrat els peus, avui han mostrat els peus. Tot el
que deien que feia el Partit Popular, privatitzar la sanitat pública
i que vostès eren els únics defensors de la sanitat pública, avui
ha caigut, perquè han fet el mateix que feia el Partit Popular, ho
fan des de fa 2 anys i mig i a sobre avui, permeten que 100
milions d’euros que es dedicaven a la sanitat pública, a partir de
l’1 de gener del 2010 ja no s’hi dedicaran. Per tant, han mostrat
els peus, el conseller ha mostrat els peus per una cadira i tots els
partits polítics han mostrat els peus perquè han donat excuses
que han estat molt divertides, principalment el Sr. Alorda, la
veritat és que ha estat molt divertit, qui l’ha vist i qui el veu ara.
Ha dit coses que en cap cas no s’haurien pogut imaginar en
altres moments.

En qualsevol cas, Sr. Alorda, també li diré una altra cosa, ha
mostrat tant els peus vostè que fins i tot ens diu que el Partit
Popular esbucaria coses que estiguessin fetes i vostè a Inca vol
tomar el mercat cobert que ja està construït perquè no li agrada
un mur. Sr. Alorda, no ens doni lliçons!, no ens doni lliçons!

(Aplaudiments)
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I no es pot tomar, tanta sort que no es pot tomar. Tal vegada
el Sr. Alorda esbucarà Son Espases una vegada estigui inaugurat
pel Sr. Vicenç Thomàs, a qui tanta ilAlusió fa.

Però jo em limitaré a les esmenes, Sra. Vicepresidenta,
perquè vostè no em renyi a mi. Simplement els diré que
nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes, n’hi ha una que no
l’hem poguda presentar i ens hagués agradat, però tècnicament
no es podia i és mantenir almanco el pressupost de l’any passat,
o d’enguany, 2009, que es congelàs, que és el màxim que s’han
atrevit a fer altres comunitats autònomes. Aquí sempre ens
diuen “d’on hem de treure els doblers si baixen els ingressos?”
A la resta de l’Estat ha passat el mateix, han baixat els
ingressos, però ningú no ha baixat el pressupost de la sanitat,
ningú. Per tant, una de dues, o vostès no ho saben fer o és que
aquí han baixat més els ingressos que altres comunitats i
qualque responsabilitat tenen vostès. Per tant, aquesta l’hauríem
volgut presentar, tècnicament no era possible i l’oferiment quasi
sarcàstic que faig, és que qualcú de vostès voti en contra
d’aquest pressupost i almanco el conseller tendrà 100 milions
més, perquè es prorrogaran els pressuposts del 2009.

La resta d’esmenes concretes fan referència principalment
-i acabaré amb això- a tres qüestions fonamentals i que mai no
m’hagués pensat que hauria de defensar davant vostès, uns
partits que es diuen progressistes i defensors de la sanitat
pública. Es tracta d’invertir en salut pública perquè sí es parla
de salut pública des d’aquests escons, on no es parla de salut
pública és en aquest pressupost, on baixen totes les partides i
una que per a nosaltres és molt important que són les ajudes a
les entitats de salut, que fan feina a salut i que procuren el
benestar de tots els pacients. 

I també una sèrie de qüestions de salut pública, però no
entraré en detalls; millorar l’atenció als pacients, perquè per
molt que es digui que s’han millorat les llistes d’espera no és
cert, basta demanar a les persones què passa als hospitals,
almanco demanin-ho a les consultes i a proves diagnòstiques i
veuran què passa; també millores assistencials, millores en el
trasllat, noves prestacions.

I com a darrer bloc, les millores cap als professionals. Jo
crec que si estam en crisi i s’havia de suspendre un any
l’aplicació d’un acord de la mesa sectorial, el que s’hauria
d’haver fet és negociar. S’haurien d’haver assegut els sindicats
a la mesa sectorial i negociar i segurament ho haguessin entès.
El que no es pot fer és arribar a un acord i unilateralment,
mitjançant la Llei de pressupost, dir que no es complirà el que
s’havia promès, perquè avui els sindicats no els creuen,
qualsevol cosa que vulguin pactar, els sindicats no es fiaran de
vostès, perquè no són de fiar després del que han fet. 

I finalment, augmentar lògicament el capítol 1 perquè és
impossible mantenir el nivell assistencial que tenim ara baixant
més de 22 milions d’euros el capítol 1 destinat a professionals.

Aprovant aquestes esmenes del Partit Popular són la darrera
possibilitat que tenen perquè tots tenguem un pressupost sanitari
digne. Jo els convid a fer una reflexió i a donar-los suport per tal
que puguem tenir tots la sanitat que ens mereixem. Des del
Partit Popular lògicament donarem suport a les esmenes d’AIPF
i també donarem suport, tot i que és molt difícil trobar un suport
per part d’aquest grup, l’esmena d’Eivissa pel Canvi, perquè

creim que és important i, a més, és pràcticament idèntica a una
que hem presentat des del Partit Popular.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per fixar la posició per part dels grups
que no han intervingut, en primer lloc Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, una prèvia, la veritat és que
comparar una murada..., ja veig que arquitectònicament no
devem tenir la mateixa sensibilitat, un mur a un carrer fet
absolutament ilAlegalment d’un supermercat privat, amb
concessió de l’ajuntament, amb l’hospital de referència de les
Illes Balears, em pareix un despropòsit. I efectivament, aquella
murada que hi ha a Inca, a vostè li deu agradar, ho comprenc,
vostè és del Partit Popular, als inquers, li ho puc assegurar i
conec molta gent de dretes, que no li agrada gens aquella
murada i li agradarà i aplaudirà que l’esbuquem. Crec que fins
i tot el batle, aquests dies si s’ha jubilat de la política, ens
agrairà que tomem aquella paret perquè és un mamotreto i
tothom que ho pot dir ho diu talment. I no és el mateix que
tomar un hospital que ha costat molts de milions. Nosaltres no
l’haguéssim fet mai aquí, l’any 2007 era una decisió difícil i jo
l’hagués tomat. Però vaja, no ho volen entendre, no ho
entenguin.

Sr. Mayans, vostè em pot parlar, jo l’he escoltat. Jo parl al
Diari de Sessions quan només (...) tot el temps i es neguen a
escoltar i entendre una cosa que vaig haver d’explicar els anys
noranta, referit, en aquell moment crec que era a una autopista,
que realment si estaves en contra d’un determinat equipament
després no hi podies anar, com si estàs en contra d’un
equipament cultural després no hi pots anar a assistir a una
conferència. Nosaltres no participam d’aquesta lògica, ho he
explicat moltes vegades en aquesta tribuna. Jo dic que si el PP
té aquesta lògica, que l’apliqui, però que no em digui que
nosaltres la tenim, perquè no l’hem tenguda mai. Però bé,
continua, per ventura, sense entendre-ho.

Una petita qüestió, les esmenes que ara debatem, es mouen
totes dins la Conselleria de Salut, no donen ni un cèntim més a
Salut dels que ja hi havia. I si votam en contra de la secció, que
serà en un altre moment, tal vegada sí hi haurà més doblers a la
sanitat. El que jo dubt i crec que aquí s’imposa una reflexió, que
ja veig que no serà el dia, però un dia l’haurem de fer, que no es
pagaran. Si s’incrementa per damunt del que hi ha en aquests
moments d’ingressos a la comunitat la despesa, no es pagarà
perquè no hi haurà tresoreria per suportar-ho. Podríem posar
més doblers, és veritat, podríem fer una previsió del triple, però
no hi haurà doblers. Si els doblers no entren, no es pot fer, és
una irresponsabilitat gastar-los. Vostès dirien que sí; endavant,
vostès ho farien, endavant. Efectivament és una altra manera
d’entendre les finances públiques, la situació de la liquidació del
2008 i del 2009. Nosaltres des d’una posició de responsabilitat
entenem que no i creim que seria bo que tots assumíssim el
moment que vivim. Però no serà el cas d’aquesta oposició i



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / fascicle 3 / 15 de desembre del 2009 3755

 

reconec que a la curta pot tenir efectes polítics beneficiosos,
com quasi sempre que s’amaga una realitat que és ingrata. A la
llarga tots en pagarem els tests romputs. 

Però passem a les esmenes que són les que ara debatem.
Respecte d’AIPF, té raó en una situació d’haver d’esforçar-nos
en els desplaçaments. Jo he apuntat qualque vegada en
comissió, com vostè recordava, que no estam entusiasmats que
la solució sigui un servei d’hoteleria per part de la conselleria,
però ni tan sols ens hi negam, hi ha d’haver el servei,
l’important és que hi hagi d’haver la fórmula de compensar el
desplaçament. Hi ha hagut una millora sobre la que ja hi havia,
hi ha hagut un compromís en aquest sentit per part de la
conselleria i tant de bo hi puguem insistir! Ara, els costos de la
plurinsularitat, crec que tots hi hauríem de fer un esforç
addicional perquè l’Estat assumís aquests costos, perquè ens
costarà molt mantenir-los.

Respecte de l’helicòpter, li vaig dir en comissió, justament
acaba de sortir el concurs, no sé quin nombre té, però el que no
hi haurà ara és un helicòpter de gestió pública i un altre fet amb
un concurs de trasllat d’urgències. És a dir, és una càrrega que
s’ha de posar o no en el concurs, però ara no és congruent,
entenem nosaltres, que sigui la pròpia administració la que
estableixi una part d’un servei que té concedit a uns tercers.

Respecte del PP. És difícil no estar d’acord que els acords
s’ha de fer un esforç per complir-los. Jo crec que és un dels
punts negres d’aquest pressupost, el seu article 11 que ajorna el
compliment dels acords. Ara, és ingrat? Sí, és ingrat..., no ho
entén, això dels 1.000 milions, jo no ho tornaré a explicar, Sra.
Presidenta, però no ho entenen. Però sí ens dol i ho vull
confessar, ens dol haver de fer aquesta dificultat. Crec que
vostès ho treuen tot de l’ib-salut, treien tots aquests doblers de
l’ib-salut i els és igual quin són els serveis que es lleven,
nosaltres no. Nosaltres som conscients que els doblers surten de
qualque banda i per tant, tenen un cost, per tant, creim que seria
una irresponsabilitat aprovar aquesta esmena que vostès ens
plantegen.

També fan afectacions en matèries jo crec més de
proposicions no de llei no pressupostàries, que estableixin
nínxols pressupostàries, com el tabaquisme, la píndola, les
llistes d’espera. Crec que són positius els objectius que
plantegen aquestes esmenes, és per prendre’n nota, però no tant
per crear un programa específic i una comptabilitat per donar
cobertura a aquestes demandes.

De l’Hospital d’Eivissa hauríem de conèixer, entenc, el plec
de condicions. Jo no l’he pogut consultar, però pel que em diuen
ja està publicat i apunta que l’any 2009 fins que no hi hagi final
d’obra, no hi ha aportació de l’any 2010. Per tant, la insistència
que si no hi ha aportació 2010 no es fa l’Hospital d’Eivissa, crec
que és un desconeixement de les bases del concurs. En
qualsevol cas, si volen seguir aplaudint, reconec la dificultat
d’afrontar totes aquestes inversions en aquest moment, però
l’Hospital d’Eivissa es farà i es posarà en servei tan bon punt
com sigui possible.

Hi ha molts de centres i unitats, que molts estan reconeguts
a la xarxa sanitària, per tant seria redundant, i n’hi ha que no, i
realment la suma d’afectacions que vostès fan supera amb
escreix el que hi ha previst a la partida i per tant resultaria
absolutament impossible. 

(Remor de veus)

Com hi ha un ball de nombres que vostès saben que estan
demanant sense modificar la partida, que una partida passi d’un
nombre a molts més milions sense dir d’on surt, senzillament
afectant una partida que no té aquells recursos. Per tant, a aquest
rigor pressupostari, nosaltres no li donarem suport.

Quan des de compartir la dificultat que tenim en aquests
moments es facin esmenes en aquest sentit, nosaltres les
tendrem. Gràcies, presidenta, per la seva generositat.

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Gascón...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. En primer lloc vull agrair les mostres de
suport i les paraules que han tingut tots vostès amb mi, moltes
gràcies.

I després, només, ja per acabar he de manifestar que el
nostre grup donarà suport a les esmenes del Partit Popular
15027 i 15029. 

No donarem suport a les esmenes d’AIPF perquè pensam
que en aquest moment ja s’està fent molt, que s’ha fet en poc
temps a Formentera; s’ha de fer més, emperò comprar un TAC
en aquest moment sembla que no és viable. 

Llavors sí que donarem suport a fer una transacció, Sra.
Presidenta, a l’esmena 14553 del Grup Mixt de la Sra. Suárez,
amb la qual demanen una partida per a la residència assistida de
Cas Serres; nosaltres faríem una transacció per 500.000 euros en
lloc de 4.200.000 euros, i que s’estudiï, es faci un estudi per
diagnosticar què s’ha de fer amb aquest hospital, si és realment
un hospital, si s’ha de fer un sociosanitari o què s’ha de fer, i
d’entrada demanaríem que s’acceptés una partida de 500.000
euros.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón.

(Aplaudiments)

Sra. Suárez...

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, Sra. Presidenta. Com havia indicat a la primera
intervenció, acceptam la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Acabat el debat de globalitat i de totalitat de la Conselleria
de Salut i Consum, i essent les 22:00 hores, se suspèn la sessió,
fins demà a les 10:00 hores. 

Moltes gràcies.
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