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EL SR. PRESIDENT:

Podem començar. Començam, si els pareix, el debat 14 i
abans hem de veure si es produeixen substitucions, que crec que
sí.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Óscar Fidalgo.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Antònia Vallés per Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons per Santiago Tadeo.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, Miquel Jerez per Vicent Serra.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí per Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa per Bel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara sí que podem començar aquest debat de
totalitat i de globalitat, agrupació de la secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, amb les seccions i entitats afins.
A, esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista, secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques l’esmena 5231.
Secció 78, Escola Balear d’Administració Pública, esmena
5236. Secció 06, Promocions Comunitat Autònoma Illes
Balears, SA, esmena 5202. Gestió d’Emergències de les Illes
Balears SA, 5205. 

B, esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista. Secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques. Al programa
121C, direcció i serveis generals d’administracions públiques,
esmenes 5376 i 5377. Al programa 124A, cooperació i relacions
amb els ens territorials i relacions interadministratives, esmena
5379. Al programa 222C, actuació de policies, 5382. Al
programa 223A, emergències, la 5375. Al programa 313L,
ajuda a les víctimes del delicte, esmena 5378. Al programa
463E, foment de la participació ciutadana, esmena 5380. Al
programa 513D, infraestructures bàsiques, esmenes 5383 i
5384. Secció 78, Escola Balear d’Administració Pública, al
programa 121G, Escola de les Administracions Públiques, 5385.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca a la secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques. Al programa 124A, cooperació i
relacions amb els ens territorials i relacions interadministratives,
esmena 5553. Al programa 313L, ajuda a les víctimes del
delicte, esmena 5552. Al programa 513D, infraestructures
bàsiques, esmenes 5638 i 5639.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Costa per un temps
de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir que ratificam en
aquest cas l’esmena a la totalitat i que deixam els seus
arguments per debatre en el plenari de la setmana que ve.

I quant a les esmenes concretes en aquesta secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques. En primer lloc dir que
presentam un total d’11 esmenes a la secció 16 i també a la 78,
Escola Balear d’Administracions Públiques, de l’EBAP. 

En primer lloc dues esmenes les 5376 i 5377, que afecten el
capítol 4 i el capítol 7, en aquest cas de 560.809 euros en cas del
capítol 4 i de 978.169 euros en el cas del capítol 7 per al
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Es pretén
mitjançant aquestes esmenes afectar la partida que la conselleria
té destinada per a aportació a consorcis, en aquest cas, com dic,
al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, del qual el
Govern en forma part de la seva constitució.

Per altra banda tenim l’esmena 5379, que és una esmena
d’addició de 8 milions d’euros, precisament per transferir a
l’Ajuntament de Palma per garantir el compliment de la Llei de
capitalitat, donat que la partida que consta en el projecte de
pressupost de 2012 no compleix amb la llei. Hem de recordar
que l’article 142.a de la Llei de capitalitat de l’any 2006, preveu
una inversió anual no inferior a 30 milions d’euros, en concepte
d’aquesta capitalitat de Palma. Aquesta quantia anual està
formada per les aportacions que li corresponguin del Fons de
cooperació local, més la quantitat addicional necessària, segons
diu la mateixa llei.

Passant a l’esmena RGE núm. 5382, aquesta pretén fer una
transferència de capital als ajuntaments per millorar la
coordinació de les policies locals. En diferents debats hem
parlat de la feina de les policies locals, i una de les
competències precisament que té el Govern és la coordinació de
les diferents policies locals. Per això proposam que s’augmenti
la partida destinada a aquesta coordinació de les policies locals
dels diferents ajuntaments de les illes.

Per altra banda respecte de la Direcció General
d’Emergències i a través de l’esmena RGE núm. 5375, afectam
1 milió d’euros per garantir que l’illa d’Eivissa tengui un centre
d’emergències 112. No reiteraré aquí el debat que hem tengut
en altres ocasions, amb el mateix conseller, que després de
deixar passar una partida pressupostària que existia l’any 2011
per executar aquest projecte a Eivissa, no només va deixar
passar aquesta inversió, sinó que ara l’any 2012 tampoc no es
preveu en el pressupost una partida concreta per a la construcció
del centre d’emergències 112 a l’illa d’Eivissa. I el que feim
amb aquesta esmena és afectar la quantitat d’1 milió d’euros.
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Una altra de les partides que també s’han vist reduïdes en el
projecte de pressupost de l’any 2012, és la que fa referència a
les oficines d’atenció a les víctimes del delicte. Aquesta és
l’esmena 5378 del Grup Parlamentari Socialista que proposa
augmentar aquesta partida en 50.000 euros per a les oficines
d’atenció a les víctimes del delicte. Ens preocupa especialment
aquesta partida, perquè el conseller en el seu dia va informar
que s’havia anulAlat el conveni que hi havia amb el ColAlegi
d’Advocats i el ColAlegi de Psicòlegs i en aquest moment no
sabem quina és l’organització i la gestió d’aquestes oficines
d’atenció a les víctimes de delicte, però independentment de què
se faci a través dels colAlegis professionals o que ho vulgui fer
la conselleria directament, la partida que està pressupostada
entenem que és insuficient.

Per altra banda i tenint en compte que un dels objectius
també d’aquesta conselleria, és també la participació ciutadana
amb mesures relacionades amb la transparència, la bona
“governança” i la bona administració, es proposa a través de
l’esmena RGE núm. 5380 augmentar la partida en 50.000 euros.

I per últim, pel que fa referència a les infraestructures
bàsiques, es proposen dues esmenes: la 5373, que proposa
afectar 300.000 euros per a la reparació de defectes constructius
de la ronda sud de Ciutadella a l’illa de Menorca; i l’esmena
5384 pretén assegurar el finançament per al drenatge de
l’autovia de l’aeroport d’Eivissa, perquè cada vegada que plou
es continua inundant. 

I per últim, ara sí, respecte de la secció 78, que fa referència
a l’Escola Balear d’Administracions Públiques, a l’EBAP, es
proposa afectar una partida per garantir la formació de les
policies locals a totes i cada una de les illes. La darrera formació
que es va donar va ser l’any passat a l’illa d’Eivissa, també hi
havia ara una especial demanda de l’illa de Menorca per
descentralitzar la formació per a aquests policies locals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. El nostre grup ha presentat quatre esmenes
a la globalitat. La primera afecta el programa 124A, de
cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions
interadministratives, és l’esmena 5553, que incrementa en
175.000 euros el Fons de cooperació local. Fa baixa en el
programa 112C, de la Conselleria de Presidència i fa alta al
programa 124, partida 76099 del Fons de cooperació local. El
motiu és clar, complint la Llei municipal i de règim local que el
Govern del Partit Popular vol modificar per la porta de darrera,
amb una disposició addicional, la novena, i garantir que els
municipis rebin com a mínim la mateixa aportació que varen
rebre el 2010 i el 2011.

La segona esmena fa referència al programa 313L, d’ajuda
a les víctimes del delicte. És l’esmena 5552, que fa baixa del
programa 112E, de la Conselleria de Presidència, que és
l’antítesi del discurs del Partit Popular, allò que deia de la
cultura de la subvenció. No hi ha més que subvencions que en
aquesta conselleria, la de Presidència, amb uns increments
realment espectaculars. Aquesta partida en concret és la de
coordinació de programes del Govern, com dic fa baixa i fa alta
en el programa 313L per valor de 200.000 euros per mantenir el
suport a l’ajuda a les víctimes del delicte.

I finalment el tercer programa que afecten les nostres
esmenes és el 513D, infraestructures bàsiques, són dues
esmenes d’afectació. La primera és la 5638 i que pretén
assegurar el finançament per resoldre les constants inundacions
de l’autovia que va a l’aeroport d’Eivissa. I la segona esmena
d’afectació, la 5639 vol donar compliment a allò que diu el Pla
de vehicles no motoritzats en tot allò que fa referència a la
promoció i la construcció de carrils-bicicleta.

Aquestes són les nostres propostes.

I quant a l’esmena a la totalitat que no hi he fet referència i
que el nostre grup no ha presentat, ens adherim a les esmenes
presentades pel Partit Socialista que compartim plenament en el
seu contingut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula també per un temps de
deu minuts la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes senyores i senyors
diputats. Seguint amb el que han fet els portaveus que m’han
precedit, deixarem el debat de les esmenes a la totalitat, en
aquest cas que ha presentat el PSOE, per entrar-hi amb més
profunditat en el ple corresponent. Si bé, avançam que hi
votarem en contra, ja que consideram que tant el pressupost de
la Conselleria d’Administracions Públiques, com el de les
seccions 78 EBAP i de les empreses PROCAIBSA I GEIBSAU,
responen a les necessitats de les Illes Balears, tot i tenint en
compte les possibilitats pressupostàries de la comunitat
autònoma en aquests moments.

El pressupost total de la conselleria quedaria doncs en
112.326.554 euros, el que suposa una disminució del 15%, uns
20 milions menys, en comparació amb els pressuposts
prorrogats de 2010 i que són els que varen vigir durant el 2011.

Passem idò a analitzar les esmenes presentades.
Començarem en primer lloc per les presentades pel Partit
Socialista. El PSOE presenta dues esmenes d’afectació, les 5376
i 5377, com han comentat, dins el programa 121C, de direcció
i serveis generals, per tal de garantir les transferències corrents
i de capital al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat que
rebutjarem ja que ambdós conceptes ja estan prevists en el
projecte de llei de pressuposts del 2012 i que ja contemplen les
partides plurianuals corresponents a aquest consorci, en
concepte de pagament de préstecs i interessos per un total
d’1.538.000 euros, dins el programa 121, capítols 4 i 7.
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Tenim també l’esmena 5382, que representa una baixa dins
el programa 222A, de seguretat dels edificis de la CAIB, per
proposar-ne una altra dins el programa d’actuacions de policies
i que consideram del tot innecessària, ja que el capítol sisè està
suficientment dotat per a la correcta coordinació d’aquests
cossos policials.

Tornam a trobar l’esmena d’afectació RGE núm. 6375 per
a la construcció d’un centre 112 a Eivissa. Aquesta esmena ens
sorprèn perquè ja el 2009 la portaveu del Partit Socialista que en
aquell moment era consellera, va dir que ja estava previst en
aquell pressupost de 2010 la construcció d’aquest centre, com
també va reconèixer que ja s’havia inclòs en el mateix
pressupost de l’any anterior. Coneixem i som conscients de la
desavantatge comparativa de l’illa d’Eivissa respecte de les
altres illes pel que fa a centres d’emergència 112. I ho coneixem
perquè per exemple el centre de Menorca es va dur a terme
gràcies a un conveni signat per un govern del Partit Popular i el
Consell de Menorca en el seu moment. Ara bé, en aquest
moment aquesta esmena, coneixent a més els problemes a què
ha fet menció la portaveu quant a un conveni que ens hem trobat
que consideràvem que estava mal gestionat i que estam intentant
esmenar, ens sembla inoportuna.

Per a la següent esmena, 5378, i que es refereix al programa
313L, de víctimes del delicte, si els pareix, la contestaré
juntament a la que ha presentat el Grup PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca sobre aquest mateix programa a
l’esmena RGE núm. 5552. Ambdues esmenes, una d’addició i
l’altra de substitució, seran rebutjades, ja que com va anunciar
el conseller en la seva compareixença, s’han renegociat els
convenis que hi havia signats, tant amb l’Ajuntament de Palma
com amb el ColAlegi d’Advocats. I s’ha aconseguit una millora
en el preu mitjançant l’optimització de recursos, la qual cosa no
suposa en cap cas una minva en el servei. I totes les actuacions
previstes dins aquest programa queden plenament garantides en
el nou pressupost.

La participació ciutadana amb mesures vinculades a la
transparència que presenten a l’esmena 5380 del Partit
Socialista, és en aquest moment de restricció pressupostària una
mesura que no podem acceptar, la qual cosa no significa que
aquest govern no farà tots els esforços necessaris per garantir
aquesta transparència, com de fet ja va quedar demostrat en el
ple d’aquesta mateixa setmana, on el conseller va manifestar
que amb el govern del Partit Popular, hem passar de ser els
tercers per la cua a ser els tercers començant per davant quant
a índex de transparència. 

Tenim després dues esmenes d’afectació del PSOE que fan
referència a la Direcció General del Patrimoni, les 5373 i 5384.
La que fa referència a la ronda sud de Ciutadella, ens veim en
l’obligació de rebutjar-la per un simple fet de priorització
pressupostària, perquè és un compromís d’aquest govern del
Partit Popular no pressupostar res que no es pugui fer durant
l’any en curs, no comprometre res que no es pugui pagar i
amortitzar el deute que ens hem trobat, com també els interessos
de demora corresponents, perquè com hem manifestat en altres
ocasions, endeutar-se no és gratuït, deixar de pagar no surt de
franc. I no és amb ànims de fer cap retret, però és la voluntat
d’aquest govern i així s’ha manifestat des del primer moment,
fer front a tots els pagaments pendents, a costa de prioritzar la

resta de despeses, sense deixar de banda cap dels serveis bàsics
i essencials per als ciutadans.

L’esmena del Grup Socialista 5384, si em permeten, la
contestaré juntament amb l’esmena 5638 del Grup PSM, ja que
ambdues fan referència a la problemàtica de les inundacions de
l’autovia d’Eivissa a l’aeroport. Supòs que els portaveus estaran
d’acord en què el Govern no ha de pagar en cap cas allò que no
li correspon. Pel que fa als danys causats per aquestes
inundacions, a la qual cosa fa referència l’esmena del PSM, la
responsabilitat és de l’empresa concessionària, mitjançant les
pòlisses d’assegurança. I pel que fa al problema d’origen, el
drenatge que esmena el PSOE, amb 1 milió d’euros, aquest
finançament, com vostès saben, hauria de venir de l’Estat, per
la qual cosa fins que no s’hagi celebrat una reunió de la
comissió bilateral i es pugui arribar a un acord econòmic en
aquest sentit, no es pot pressupostar aquest import. 

A la secció 78 de l’EBAP tenim l’esmena 5385 del PSOE.
Aquesta conselleria continua apostant i fent els esforços
necessaris per garantir la correcta formació i el
desenvolupament de la carrera professional dels funcionaris i de
la policia local, com no podia ser d’altra manera. Però el 2012
no s’inclouen els cursos de capacitació, ja que no es contemplen
previsions de creixement de les plantilles de policia local i per
això no s’hi ha destinat una partida específica.

I ja per acabar amb les esmenes del PSOE rebutjam la que
afecta la Llei de capitalitat. I l’hem de rebutjar d’entrada perquè
dóna de baixa una partida de la secció 34 de deute públic,
partida que està calculada a l’extrem, tenint en compte el crèdit
imprescindible en concepte d’interessos i amortitzacions,
d’acord amb el pla d’endeutament de la comunitat autònoma,
que hem de recordar que va ser aprovat per la ministra Salgado
i que és d’obligat compliment i que ha estat, a més, un dels
pilars bàsics a tenir en compte a l’hora d’elaborar aquests
pressuposts. Amb aquesta esmena sí que ja donam per acabada
la part del PSOE i a causa que ja n’hem contestat diverses del
PSM dins els blocs anteriors, crec que en quedaran només dues
d’aquest grup que també seran rebutjades.

La primera, la 5553, que fa referència al Fons de cooperació
municipal, perquè consideram que aquest ja està assegurat amb
la previsió pressupostària establerta i no només està assegurat,
sinó que el conseller s’ha compromès ja amb els municipis que
la quantitat que rebran durant aquest 2012 serà la mateixa que
han rebut aquest darrer any i que a més durant el 2012 es pagarà
el 25% del Fons de cooperació corresponent al 2011 que va
quedar pendent a causa del retard que ens vàrem trobar i que
també es farà efectiu de manera íntegra el pagament de totes les
quantitats relatives al 2012. Així que per aquesta banda poden
estar tranquils perquè aquests fons estan plenament assegurats.
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L’esmena 5639, que fa referència als carrils bici, no la
podem acceptar ja que com vostès bé saben no és competència
d’aquesta conselleria la construcció d’aquest tipus
d’infraestructures. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. En torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts té la
paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. No podem compartir els arguments
aquí manifestats per la portaveu del Grup Parlamentari Popular
per rebutjar les esmenes presentades pel meu grup i no tornaré
a reiterar els arguments que ja he fet servir en la primera
intervenció, però sí vull rebatre algunes de les coses que aquí
s’han dit per part del Partit Popular.

En primer lloc, es diu que ja hi ha unes partides destinades
al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat al capítol 4 i al
capítol 7. Nosaltres el que feim precisament és afectar aquests
capítols perquè al projecte de pressupost de 2012, al programa
121C, no ve afectat aquest pressupost precisament pel Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat i el que pretenem amb les
esmenes és assegurar que aquestes partides vagin a aquest
consorci del qual, com he dit abans, forma part el Govern des
dels seus inicis.

En segon lloc, el tema del centre 112 a Eivissa, cert que ja
existia en pressupost anterior una partida per a aquest centre,
però no es va arribar a executar a pesar d’haver firmat un
conveni amb el Consell d’Eivissa, ja existeix un projecte
d’execució, existeix també l’immoble o l’espai on s’ha
d’instalAlar, per tant, ara només falta la voluntat del Govern
balear de fer-ho o no fer-ho. Evidentment el Govern estableix
les seves prioritats precisament en el pressupost i en aquest s’ha
demostrat que no existeix cap voluntat ni una de constituir o de
crear aquest centre d’emergències 112 a Eivissa.

Per altra banda, ens continua preocupant el tema de les
oficines de víctimes del delicte perquè no és cert, per
impossible, que amb l’anulAlació dels convenis que hi havia on
la renegociació, segons va dir el mateix conseller i avui ho ha
dit la portaveu del Partit Popular, dels convenis amb
l’Ajuntament de Palma, ColAlegi d’Advocats i ColAlegi de
Psicòlegs no es minvin els serveis perquè serà impossible
mantenir el mateix horari d’aquestes oficines tal com estava
establert a dia d’avui.

Per altra banda ja i per acabar, respecte de les esmenes de
l’apartat de les infraestructures, se’ns ha dit aquí per part de la
portaveu del Partit Popular que, quant a l’autovia de l’aeroport
d’Eivissa, no hi ha una partida pressupostària per al tema del
drenatge d’aquesta autovia perquè s’espera el finançament de
l’Estat. Vull recordar que aquest va ser un projecte del Govern,
en aquest cas del govern Matas, de fa dues legislatures, que va
executar el Govern de les Illes Balears i que aquest govern té
una responsabilitat respecte de la mala execució d’aquesta
autopista d’Eivissa que es continua inundant cada vegada que
plou.

Per últim, no ens serveix d’excusa que no hi hagi partida
suficient per a la Llei de capitalitat o per a la capitalitat de
Palma i per això hem presentat una esmena per augmentar
aquesta partida pressupostària ja que en el pressupost que s’ha
posat en aquest projecte de 2012, el que fa el Govern és
incomplir la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma. Si troben que la baixa que ha assenyalat el nostre grup
no és la correcta, deixam en mans del Govern que posin la baixa
allà on trobin que s’ha de posar. 

Nosaltres no compartim els arguments donats aquí pel Partit
Popular, però entenem que el que no es pot fer és incomplir la
llei de l’any 2006, per cert aprovada en un govern del Partit
Popular, de capitalitat de Palma, perquè les lleis hi són per
complir-les i en aquest cas amb el pressupost del 2012 quedarà
molt per sota la partida de 30 milions d’euros que estableix
aquesta llei de l’any 2006 en concepte de capitalitat de Palma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Martí per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. En primer lloc vull dir que donarem suport
a les esmenes que ha presentat el Partit Socialista, creim que són
esmenes positives que milloren l’articulat d’aquesta proposta de
pressuposts, el fan més equilibrat i sense cap dubte fomenten
que sigui un pressupost a favor de la cohesió social. 

En segon lloc, quant als arguments exposats pel Partit
Popular i en primer lloc als que es refereixen a l’autovia
d’Eivissa cap a l’aeroport, el seu argument és un argument
d’eludir absolutament la responsabilitat del Partit Popular, del
govern Matas, en aquesta execució. Es pot dir mancança o no
mancança o partida o una altra partida d’on s’han de treure els
recursos, però el cert és que és necessària, és urgent, i el Partit
Popular hi ha de donar resposta i ha d’assumir la seva
responsabilitat en aquesta execució.

En segon lloc, quant a l’esmena del carril bici, estic content
perquè interpret que sí que l’acceptaran, només és una qüestió
de traslladar-la a la conselleria corresponent. Enteníem que sí,
que aquesta era la conselleria corresponent ja que són
actuacions que es duen en colAlaboració amb altres
administracions, en concret la local, i que, per tant, podia
correspondre a aquesta conselleria. Si es vol, no hi ha cap
problema, passarà a mobilitat i podrem executar i promoure
aquests carrils bicicleta.
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En tercer lloc, quant al Fons de cooperació local, l’esmena
5553, vull insistir i repetir el que hem dit mil i una vegades,
consideram que efectivament no es compliran els compromisos
amb els ajuntaments respecte d’aquests fons de cooperació.
L’any 2010, concretament dia 12 de maig de 2010, el Consell
de Govern va aprovar una distribució d’aquests fons per una
quantitat de 16.241.442 euros repartits tant en la distribució no
finalista com en la finalista mitjançant convenis. 

Bé idò, dins el 2011 l’aportació que es fa a aquests
ajuntaments serà menor a la dels 16 milions. En concret el Sr.
Gornés esmentava que seria de 9.783.000, creim que no és
aquesta quantitat, toca ser 12. 181.000. 

Per altra banda, dins el pressupost de 2012, lògicament s’han
d’aportar com a mínim aquests 16 milions que esmentava del
2010 i del 2011 més el 25% corresponent al 2011 que no es
pagarà, i en total això suma 20.301.777. Dins el pressupost el
que hi ha són 20.124. 025 euros, és insuficient.

No li diré on és la trampa, supòs que vostès la saben i per
tant, donaran explicació en el seu moment quan això es resolgui
i ens trobem el problema..., es trobin el problema de primera mà
els municipis afectats, però insistim i reiteram que amb aquesta
quantitat no es donarà compliment a allò que marcava la llei,
que vostès ja han procurat modificar per una addicional sense la
participació ni la informació de les administracions locals, per
tant, ja no la incompliran, la llei, però en aquest moment sí que,
sense cap dubte, no compliran els compromisos de distribuir
com a mínim la mateixa quantitat que es va distribuir el 2010 i
el 2011.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn de contrarèplica, també
per un temps de cinc minuts, pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el to
de les intervencions que m’han precedit. Vull dir que tot i que
en aquesta primera intervenció s’han rebutjat totes les esmenes
no descartam aprovar-ne algunes, al ple, que estam estudiant i
analitzant a fons,

Evidentment jo no li puc aprovar, Sr. Martí, una esmena que
no correspon a la conselleria de la qual jo som portaveu. Per
tant, jo li suggeriria que si vostè la vol mantenir que la transmeti
a la Conselleria de Mobilitat i ja entri en debat amb el portaveu
de Mobilitat sobre si li accepten o li rebutgen aquesta esmena.
Però, comprendrà que no està dins les meves competències, en
aquests moments, aprovar-li o rebutjar-li aquesta esmena.

Vull dir-los que som plenament conscients, i ja ho hem
anunciat des del primer moment, que es tracten d’uns
pressuposts durs i que requereixen esforços a totes les partides
i a tots els programes. Som conscients que són els pressuposts
que hem hagut de realitzar per al moment actual, no els
pressuposts que ens hagués agradat defensar si les
circumstàncies haguessin estat unes altres. Així i tot tornam a
reiterar, sobretot en referència al que ha dit el Sr. Martí, que hi
va haver una reunió del conseller amb els municipis on se’ls va
explicar tot el tema del Fons de cooperació local i que se’ls va
garantir que cobrarien totes les partides íntegres del 2012, i que
la quantitat no seria en cap cas inferior al que han rebut el 2011.

Clar, nosaltres quan vàrem arribar els ajuntaments no havien
cobrat res d’aquest fons, eren unes partides bloquejades, que les
havia bloquejades el Govern per fer front al Pla d’estabilitat
pressupostària que va intentar aprovar en el seu moment i
nosaltres hem hagut de pagar un 75% d’aquestes partides durant
el 2011 i la resta, aquest 25%, és el que es pagarà durant el 2012
a més del pagament íntegre de totes les partides corresponents
al 2012. Per tant, això sí que ha de quedar molt clar, sí que els
ajuntaments estan informats de primera mà i en aquest sentit no
té cap tipus de lògica crear un alarmisme o un fals missatge
quant a aquesta partida.

Des del Grup Popular estam convençuts de l’eficiència i
l’eficàcia d’aquests pressuposts ja que creim que són uns
pressuposts adequats a la realitat actual, que eliminen les
despeses supèrflues, no n’hem parlat, però són uns pressuposts
que eliminen despeses de lloguers d’edificis, que centralitzen el
parc mòbil, que eliminen alts càrrecs, que redueixen sous d’alts
càrrecs i que, a més, centralitzen les partides, centralitzen la
despesa a allò que és realment necessari, necessari per als
ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Passam a la votació de les esmenes de
la secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques. Ningú
no ha demanat ni s’ha presentat perquè hi hagués votació
separada. Feim la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, acabat. Arribats aquí passam al debat número
15 de totalitat. No sé si ha d’haver algun canvi de portaveus.
Aprofitam. Bé, ara sí que crec que hi som tots, abans de
començar aquest debat número 15 deman si es produeixen
substitucions, que crec que sí.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Maria Rosa Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá, Carlos Veramendi.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, Óscar Fidalgo.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons, Santiago Tadeo.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador, Vicenç Thomàs. Bel Oliver.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago, Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miguel Jerez substitueix Vicent Serra.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sr. President, Cati Palau substitueix Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, ara sí que hi som tots. Començam el debat número 15
de totalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, amb les seccions i entitats afins. A,
esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista, secció 18,
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, esmena 5232.

Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, esmena 5221.
Secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 5234. Fundació
institut socioeducatiu S’Estel, 5210. Fundació Mateu Orfila,
5212. Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears, 5215.
Fundació d’investigacions sanitàries de les Illes Balears Ramon
Llull, 5217. Fundació d’atenció i de suport a la dependència i de
promoció de l’autonomia personal de les Illes Balears, 5218.
Fundació balear de la memòria democràtica, 5220. Gestió
Sanitària de Mallorca, 5222. Fundació hospital de Manacor,
5223. Fundació hospital Son Llàtzer, 5224. Fundació hospital
comarcal d’Inca, 5225.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, esmena 5494. Secció 73, Institut Balear de la Dona,
5540. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN.

En aquest debat nosaltres ens reservam els temes per debatre
en el proper plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, defensam les dues esmenes en el sentit en què estan
escrites, que no responen a les necessitats reals que té la nostra
comunitat autònoma. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, i en el torn en contra, qui intervé? Val, en el torn en
contra pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup
també el debat de les esmenes a la totalitat de la secció 18 del
pressupost per a l’exercici 2012 presentades tant pel Grup
Socialista com pel Bloc també el traslladam al pròxim plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Idò, passam a les votacions de les
esmenes a la totalitat a la secció 18, Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. Votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Passam al debat número 16 de
globalitat, agrupació de la secció 18, salut i consum, amb les
seccions i entitats a fins. B, esmenes parcials, Grup Parlamentari
Socialista, secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. Al programa 411A, direcció i serveis generals de salut,
família i benestar social, esmena 5278. Al programa 411D,
planificació de l’assistència sanitària, esmenes 5275, 5334, 35,
36, 5340, 41, 5343, 5345, 46, 48, 5350, 52, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63 i 5276; al programa 413A, ordenació i inspecció
dels serveis sanitaris, esmenes 5280, 283, 289, 293, 282 i 263;
al programa 413B, programes de salut pública, esmenes 5256,
57, 59, 61, 66 i 5437; al programa 413E, Pla autonòmic de
drogues, esmenes 5269, 270, 271, 272 i 273; al programa 443E,
protecció i defensa del consumidor, esmena 5440. Secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, esmena 5371; al programa
411B, administració i serveis generals, 5300; al programa 412A,
atenció primària de salut, 5297; al programa 412B, atenció
especialitzada, esmenes 5364, 365, 366, 367, 369, 5302 i 5295.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social; al programa 411A, direcció i serveis generals de Salut,
Família i Benestar Social, esmena 5611. Secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears, al programa 411C, formació i
investigació del personal sanitari, esmena 5510; al programa
412A, atenció primària de salut, esmenes 5505, 506, 502, 503,
504, 507, 508, 509, 524, 525 i 526.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista i per un temps de deu minuts té la
paraula la Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, president. El pressupost dedicat a salut és de
1.187 milions, quantitat que ens ajuda a definir aquests
pressuposts com clarament insuficients i irreals. La darrera
liquidació que tenim, la del 2010, ens diu que l’ib-salut va tenir
una despesa de 1.398 milions; és suficient una operació
matemàtica per veure una diferència de 211 milions només al
pressupost de l’àrea de salut.

La gestió econòmica ha aconseguit controlar i anulAlar la
desviació a l’alça de la despesa sanitària. Així l’any 2009 fou de
1.385 milions, i l’any 2010 fou de 1.394 milions, i enguany
d’uns 1.369 milions, aproximadament. Ha suposat passar d’una
variació de despesa de més del 12% en el 2007 amb la gestió del
Partit Popular, a l’any 2010 d’un 0,6% i un -2% d’enguany. Per
aquest motiu manifestam que són uns pressuposts irreals,
insuficients i no adequats a les necessitats. Manquen només a
salut 211 milions d’euros.

Esmenes que es presenten a la totalitat. El Grup
Parlamentari Socialista..., a la globalitat, perdó. Passam a les
esmenes parcials. Les esmenes parcials que presenta el Grup
Parlamentari Socialista són esmenes elaborades amb la màxima
responsabilitat. Sabem que estam en una situació de crisi
econòmica important des de fa uns anys, però això no pot ser un
obstacle per no presentar les esmenes per acomplir uns mínims
compromisos i necessitats, una actitud responsable que no va
saber tenir el Partit Popular els darrers anys en el debat dels
pressuposts. El Partit Popular ha aprovat al Parlament un marc
pressupostari limitat que condiciona els nostres plantejament i
esmenes.

Pas a continuació a relacionar i a agrupar per temes les
esmenes que s’han presentat. 

Quant a les esmenes relacionades amb salut pública, he de
dir que hi ha una, dues, tres..., nou esmenes que resumirem en
programa d’educació per a la salut a l’àmbit escolar, 70.000
euros; programa de salut sexual i reproductiva, 50.000 euros;
programa d’obesitat, 40.000 euros; programa de prevenció en
tabaquisme, 25.000 euros; pla de prevenció del càncer de còlon,
168.000 euros; registre de càncer a Eivissa, Formentera i
Menorca, 98.600 euros; elaboració de l’enquesta de salut,
40.000 euros. 

En relació amb les esmenes a l’àmbit de les
drogodependències, hem d’assenyalar: programa de prevenció
d’alcohol, 20.000 euros; programa de prevenció de drogues dins
l’àmbit laboral, 30.000 euros; programa de prevenció de
drogues a la Universitat de les Illes Balears, 16.000 euros;
programa PAIME, Programa de atención integral al médico
enfermo, 9.000 euros; programa de prevenció de drogues a la
presó, 12.000 euros.
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Esmenes de l’àmbit de la planificació sanitària:
implementació de les estratègies de salut, malaltia pulmonar
crònica, càncer, cures palAliatives, diabetis, ictus, malalties
cardiovasculars, malalties rares, de la cronicitat, etc., 108.000
euros; no, perdó, rectific, 50.000 euros. Dotació de personal per
a l’oficina del Defensor de l’usuari del sistema sanitari públic,
22.218 euros; estudis i treballs tècnics per al marc de qualitat
del sistema de salut, 30.000 euros; inversió immaterial per
finançar el marc de qualitat, 30.000 euros.

Esmenes relacionades amb l’àmbit de la recerca i la
formació: inici dels estudis de grau en medicina, 336.500 euros;
desenvolupament del Pla estratègic de les Illes Balears
d’investigació en salut, 875.000 euros; funcionament activitat
de suport a la Fundació d’investigació de les Illes Balears
Ramon Llull, 330.000 euros; funcionament activitat de suport
a la Fundació d’investigació Mateu Orfila, 50.000 euros.

En relació amb les esmenes d’infraestructures hospitalàries
nomenar la rehabilitació i reforma de l’antic hospital de Son
Dureta per convertir-lo en un gran equipament sociosanitari, 6
milions d’euros; inici del pla d’usos de l’antic hospital Verge
del Toro de Maó, 3,5 milions d’euros; reforma i ampliació de la
Fundació Hospital de Manacor, 2,5 milions d’euros. 

Esmenes relacionades amb les infraestructures d’atenció
primària: construcció del nou centre de salut Camp Rodó de
Palma, 3,5 milions d’euros; construcció de la nova unitat bàsica
de salut d’Establiments, 500.000 euros; construcció del nou
centre de salut de Manacor, 3 milions d’euros; ampliació i
reforma de la unitat bàsica de salut de Son Ferrer, 200.000
euros; construcció del nou centre d’Alaior a Menorca, 3 milions
d’euros.

Quant a les esmenes relacionades amb la Gerència d’atenció
primària de Mallorca hem d’assenyalar la d’augmentar el
capítol 1 per contractar metges de família i pediatres amb
l’objectiu de millorar la qualitat assistencial, millorar la relació
metge de família amb targetes sanitària, 1 milió d’euros;
augmentar el capítol 1 per contractar personal d’infermeria, 1
milió d’euros.

Esmenes relacionades amb l’illa de Menorca: recuperar el
pressupost per a formació del personal sanitari, 400.000 euros;
augmentar el capítol 1 per contractar metges de família i
pediatres, 400.000 euros; augmentar el capítol 1 per contractar
personal d’infermeria, 300.000 euros; augment del capítol 1 per
dotar millor els recursos humans a l’Hospital Mateu Orfila, 1
milió d’euros. 

Esmenes relacionades amb l’illa d’Eivissa: recuperar el
pressupost per a formació del personal sanitari, 750.000 euros;
augmentar el capítol 1 per contractar metges de família i
pediatres, 400.000 euros; augmentar el capítol 1 per contractar
personal d’infermeria, 300.000 euros; dotació per al servei de
radioteràpia del nou hospital de Can Misses, 3 milions d’euros;
per a la gestió de places de llits de llarga durada derivats de
l’Hospital de Can Misses a la residència de Cas Serres a Eivissa,
500.000 euros.

Esmenes relacionades amb l’illa de Formentera: adquisició
d’un TAC, 300.000 euros. 

Esmenes de la Fundació Hospital de Manacor: augment del
capítol 1 per dotar millor els recursos humans, 2 milions
d’euros; augment del capítol 2 per dotar millor l’Hospital de
Manacor, 2 milions d’euros. Esmenes de la Fundació Hospital
de Son Llàtzer: augment del capítol 1 per dotar millor els
recursos humans, 2 milions d’euros; augment del capítol 2 per
dotar millor l’Hospital Son Llàtzer, 3 milions d’euros. 

Esmena de consum: dotació econòmica per a les
associacions de consum, 30.000 euros.

I altres esmenes: persones que s’han de desplaçar per rebre
atenció sanitària entre les illes o cap a la península, 500.000
euros; Atenció Primària segle XXI, esmena d’afectació per
facilitar l’acompliment de l’estratègia Atenció Primària XXI, i
així que la despesa destinada a atenció primària arribi al 16%
del pressupost de l’ib-salut, 184 milions d’euros. Per a la
realització de programes, accions i inversions per al Servei de
Salut a les Illes Balears, 28.455.000 euros. Transferències des
del capítol d’interessos a la Conselleria de Salut: adquisició de
bolquers per a discapacitats menors de 21 anys, 100.000 euros.
I la darrera, de creació de l’institut de diagnòstic biomèdic, 18
milions d’euros.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. I ara per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Santiago també per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari considera
que algunes esmenes ja s’han presentades i no era necessari
defensar-les aquí a la Llei de pressupostos, i que afectaven
temes de targeta sanitària, substitució i manteniment de tot el
personal sanitari que està treballant en aquests moments en els
nostres centres de salut i en els nostres hospitals, a tota la xarxa
sanitària, i després també la posició que ens hem fet, i per tant
una nova demanda de baixa de la proposta en relació amb les
baixes laborals que ve a la Llei de pressupostos.

Per tant aquí ens hem centrat molt en el que serien les
necessitats bàsiques que consideram que l’any 2012 s’han de
cobrir. Pensam que el Govern en relació amb el tema del Servei
de Salut de les Illes Balears i el que afecta a l’apartat de la
secció 18, referida a salut, el que ha fet és una còpia del 2010
oblidant que havia passat un 2011 i que per tant no podíem tenir
les mateixes quanties que a 1 de gener del 2010 per donar
sortida a les necessitats que comencen l’1de gener de 2012. Per
tant consideram que és absolutament insuficient, respon també
a allò que ha dit la representant del Partit Socialista, que hi ha
una liquidació a 31 de desembre del 2011, perdonin, del 2010,
31 de desembre del 2010 que explica que hi ha una pujada molt
important per tots els temes assenyalats.
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Per tant nosaltres el que hem intentat és fer en aquest sentit
poques esmenes, complementades amb les que ja va defensar en
el seu moment la diputada Joana Lluïsa Mascaró, i el que
consideram que és imprescindible. I en aquest sentit hem
presentat les següents esmenes: per una banda, Cas Serres; no
defensam els 4.200.000 euros que va defensar l’any 2010 el
Partit Popular, que també estàvem en crisi, sinó que realment
està ajustat a la necessitat actual, al dèficit actual de Cas Serres,
que és 1,5 milions d’euros.

La formació per a Menorca, que ha desaparegut, inicialment
va desaparèixer en el pressupost presentat pel Govern, però
paradoxalment a la memòria que acompanyava aquell
pressupost sí que existia; després hi ha hagut una rectificació
posterior per part del Govern, que ens ha lliurat una altra
memòria en temes d’ib-salut i en temes de dona, però ha
desaparegut la partida tant a una banda com a l’altra de la
formació de Menorca. Nosaltres pensam que la formació s’ha de
facilitar als professionals i molt més ara, que hauran d’apurar
totes les seves capacitats si aquests pressupostos surten
endavant.

I després partides de construcció de tota una sèrie de centres
de salut que són necessaris, que així ha estat reconegut tant en
el 2009 com en el 2010 per part de tots els grups parlamentaris,
i que durant la passada legislatura se’n varen prioritzar uns
altres per una qüestió que venia justificada per unes necessitats
més urgents o per unes cessions d’ajuntaments que ja havien
cedit territori per poder fer els centres de salut que s’havien de
construir la passada legislatura, però que tots érem conscients
que en quedaven qualcuns i que per això era necessari. La
nostra proposta no va dirigida a crear grans partides -2 milions,
3 milions- per construir aquests centres, però sí a enviar un
missatge clar que durant aquesta legislatura aquests centres es
construiran i per tant que siguin partides petites però que
garanteixin l’inici d’aquestes construccions; i així tenim el
centre de Can Picafort, el centre de salut d’Alaior, el centre de
salut de Sant Llorenç, el nou PAC de S’Arenal de Llucmajor, el
nou PAC del municipi de Manacor, un PAC per a Llucmajor
municipi, la unitat bàsica de Sant Llorenç de Balàfia, Sant
Llorenç d’Eivissa i Sant Joan d’Eivissa, i també Santa Colomina
d’Eivissa. Són centres de salut que tots reconeixíem la seva
necessitat, o PAC que tots reconeixíem la seva necessitat, però
que se’n varen prioritzar altres; per tant nosaltres pensam que
ajustam molt aquestes esmenes a la realitat pressupostària, a la
realitat de la nostra economia, però sens dubte a les necessitats
també de la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn en contra del Grup
Parlamentari Popular també per un temps de deu minuts té la
paraula la Sra. Vallés.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, el
Partit Popular té clar que hi ha serveis que són de primera
necessitat per als nostres ciutadans, i com s’ha pogut veure hem
prioritzat la sanitat davant moltes altres polítiques, com no pot
ser d’una altra manera. D’aquí que els pressuposts de sanitat

s’hagin augmentat un 3% respecte dels pressuposts del 2010 i
2011, en els quals vostès reduïren un 6%, uns 85 milions
d’euros menys en relació amb el pressupost del 2009. D’aquesta
manera volem prioritzar una sanitat pública i de qualitat, també
la supressió de càrrecs polítics, l’eliminació de despeses
innecessàries i optimitzant els recursos ens ajudaran a mantenir
un dels serveis més importants del nostre estat del benestar.

Els pressuposts que presentam estan estudiats i distribuïts de
la millor manera, com hem dit anteriorment, prioritzant sempre
les necessitats més bàsiques i essencials. No retallam ni en
prestacions ni acomiadaments de personal, i tampoc no hem
tancat cap centre de salut o PAC.

Les esmenes parcials presentades tant pel Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca com pel Partit
Socialista fan un total de 64 esmenes, que en 10 minuts és
impossible debatre-les una per una, i les hem anat agrupant
perquè puguem donar-vos un poc d’explicació del perquè no
podem acceptar cap de les esmenes que vostès han presentat. 

Les esmenes que fan referència a la rehabilitació, com pugui
ser la de l’hospital de Son Dureta, o a l’ampliació i la reforma
de la unitat bàsica de Son Ferrer, reformes de l’Hospital de
Manacor o nous centres de salut com poden ser els centres de
salut de Sant Llorenç, de Sant Joan d’Eivissa, de Colomina
també d’Eivissa, nou centre de Camp Rodó, un altre a Manacor,
Alaior, nous PAC com el de S’Arenal de Llucmajor, al municipi
de Manacor, a Llucmajor poble, una unitat bàsica de salut a la
parròquia de Sant Llorenç de Balàfia, nova unitat bàsica de salut
a Establiments..., els he de dir que el Servei de Salut de les Illes
Balears està avaluant les prioritats de reforma, ampliació i
construcció de noves infraestructures. El pressupost del servei
ja té una partida pressupostària per a reformes i ampliacions. La
primera prioritat per invertir serà per vetllar pel compliment de
la legislació vigent; en segon lloc invertirem els recursos per
ordre de prioritat que surtin de l’auditoria d’avaluació fins a la
totalitat de la partida abans esmentada. Per tant fins que no
tenguem enllestit l’informe d’avaluació no es pot avançar a
quins centres de salut s’invertiran doblers en obres de reforma
o ampliació, i creació de nous centres.

L’esmena RGE núm. 5278 no s’ajusta als objectius que
desenvoluparà la conselleria al llarg del 2012. L’esmena número
5334 afecta diverses seccions pressupostàries. L’esmena 5335,
les transferències a les fundacions ja estan incloses dins el
pressupost de l’ib-salut, no procedeix incloure el pressupost de
la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia per estar
assegurada la transferència mitjançant aquest organisme
autònom. 

Les esmenes referides al desenvolupament del Pla
d’inversions en salut, aquestes partides destinades a la
investigació sanitària provenen del pressupost de l’ib-salut i de
la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferències del
Coneixement, està assegurat el finançament amb fons públic de
la investigació competitiva així com també el suport a la
investigació per la qual cosa no procedeix dur endavant aquesta
esmena. 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / fascicle 3 / 14 de desembre del 2011 379

 

L’esmena 5293 per desenvolupar l’activitat Pla
d’investigacions en salut disposarem d’altres ingressos
procedents de Farm Indústries, de CAIBER. Per tant, no
procedeix. 

Les esmenes per a inversió immaterial per finançar marc de
qualitat està contemplat en el capítol 6. 

De l’esmena 5276, el desenvolupament de les estratègies en
salut, no s’ha contemplat mai al pressupost de la CAIB. El fons
per desenvolupar algunes de les estratègies del Sistema
Nacional de Salut vénen al llarg de l’exercici mitjançant fons
finalistes lliurats des del Ministeri de Sanitat, Política Social i
Igualtat via subvenció. Amb aquests fons finalistes es
desenvolupen projectes presentats per la nostra comunitat
autònoma i autoritzats pel ministeri generant-se crèdit a
posteriori. 

De l’esmena 5283, per a inicis d’estudis de grau de
Medicina, en aquest pressupost no està contemplat. 

L’esmena 5275, els objectius, les directrius i les estratègies
derivades de l’execució pressupostària durant l’any 2012, els ha
de fixar la direcció general competent.

Les esmenes número 87, 86, 83, 73 i 75 estan contemplades
al programa 413E i 313E. L’activitat de prevenció de l’obesitat
està contemplada dins del subconcepte 64021 i la del
tabaquisme dins el programa 413E, subconcepte 64000.

Les esmenes 84 i 85 no estan contemplades per falta de
pressupost, però també els he de dir que als anteriors
pressuposts de 2010 i de 2011, bé, de 2010 prorrogats, per part
de l’anterior govern tampoc no hi estaven.

L’esmena 80, el registre dels càncers hospitalaris amb el
registre poblacions permetrà tenir dades de tota la comunitat
autònoma. 

L’esmena 77, l’activitat de prevenció del càncer colorectal,
està inclosa dins el programa de salut pública. 

I l’esmena 70 afecta diverses seccions pressupostàries. 

La 71, responsable del programa de salut i reproductiva, és
la doctora Esther Mato, està inclosa dins la Direcció de Gestió
Econòmica i Compres. No obstant això, dins del subconcepte
64021 estan previstes activitats amb relació a la sexualitat.

Les referides a enquestes de salut, es valoraran els resultats
de l’enquesta nacional que es du a terme en aquest moment
tenint en compte la situació econòmica en què ens trobam. Si
consideram necessari més endavant realitzaríem una de pròpia.

En tema de formació i investigació la Direcció General de
Salut i Consum ha incrementat amb un 2,45%, més o manco
amb devers 500.000 euros més que l’anterior pressupost. Aquest
increment assegura així el manteniment de les línies
estratègiques de la direcció general promovent la formació dels
professionals impulsant programes d’investigació i no s’ha
eliminat cap programa. 

Per tot això, no acceptarem cap de les esmenes presentades
per part dels dos grups. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. En torn de rèplica, per part del
Grup Socialista té la paraula, per un temps de cinc minuts, la
Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, president. Primer de tot, dir que votarem i
acceptarem les esmenes que ha presentat el Partit Socialista de
Mallorca i a partir d’aquí afegir que continuam pensant que en
el pressupost de salut falten 200 milions i no ho deim només
nosaltres, també això ho ha reconegut el propi govern en boca
d’un alt càrrec que així ho va manifestar a un mitjà de
comunicació. Per tant, la nostra prioritat en el moment de
presentar aquestes esmenes ha estat donar resposta i viabilitat a
uns serveis públics que trobam, que consideram que són de
primera necessitat. Per tant, a aquest pressupost encara falten
aquests 200 milions d’euros. Per tant, és la seva responsabilitat.
La responsabilitat del Govern és donar respostes i cobrir aquesta
diferència que fa que siguin inviables molts de programes i
molts de serveis de salut. 

Quant al fet que no s’admeten esmenes nostres perquè ja
estan contemplades dins el pressupost, hem de dir que si estan
contemplades el pressupost que està previst no és suficient i
aquelles que no es voten a favor perquè no estan contemplades,
perquè no les vol dur el Partit Popular, no hi haurien d’estar i és
per això que les proposam. 

Per tant, nosaltres continuam mantenint que el crèdit
presentat és insuficient, que s’han d’ampliar serveis, que s’han
de dotar serveis i que s’han de crear infraestructures sanitàries
i és per això que nosaltres mantenim les nostres esmenes i les
nostres propostes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. No coincidim amb el Partit Popular que
parteix de l’anàlisi d’uns pressuposts i es nota que el Govern
també coincideix amb el Grup del Partit Popular que fa uns
pressuposts tenint en compte l’any 2010 i allò que ha de veure
és la liquidació de finals de 2010. Ells que parlen de tanta
partida ampliable moltes de les partides ampliables que
reconeixem en aquest actual avantprojecte de pressuposts també
eren partides ampliables i en sanitat vàrem créixer a finals de
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2010, a 31 de desembre de 2010, hi va haver una ampliació de
més de 200 milions d’euros. Per tant, no és ver que hi hagi uns
pressuposts 2011, hi ha uns pressuposts 2010 amb un govern en
minoria que prorroga els pressuposts de 2010. Però l’obligació
del Govern actual era veure la liquidació del pressupost de
2010, no copiar a 1 de gener de 2010 sinó a 31 de desembre de
2010 quina havia estat l’execució pressupostària. 

Efectivament, en aquesta execució podíem eliminar tota una
sèrie de partides que es podien considerar no prioritàries, però
en temes de salut i en temes de serveis socials, que després
debatrem, els pressuposts efectivament eren molt ajustats. Per
tant, no podem acceptar de cap manera que siguin pressuposts
de 2010. 

Després, en qüestió d’alts càrrecs tampoc no coincidim amb
la seva valoració perquè és ver que no nomenen directors
generals, però han nomenat tres coordinadors que suposen una
substitució de l’origen, del lloc d’origen d’aquestes persones
que normalment són metges o que els tres són metges i que ha
suposat una substitució i que cobren més que un director
general. Per tant, tampoc no ha hagut un estalvi considerable en
temes de coordinadors.

Respecte dels nous centres, a mi em preocupa
l’argumentació que els nous centres dependran d’una auditoria
quan aquí parlam de la voluntat que ha d’expressar el
Parlament, no les auditories que fa el Govern. Aquí durant
quatre anys, i si no vagin vostès als Diaris de Sessions, el Partit
Popular, entre d’altres, defensava els mateixos centres de salut
que en aquest moment aquest grup parlamentari du als
pressuposts. Les paraules del Sr. Conseller són, és ver que és
necessari aquests centres, però, en aquests moments prioritzam
aquests altres i donava les raons, que són les construccions que
s’han fet durant aquesta legislatura. I ara, per art de màgia, ens
diuen que dependrem d’una auditoria per prioritzar les voluntats
polítiques. No entenc jo per què tenim un parlament si depenem
d’auditors. Aquí expressam la voluntat política i si hi ha la
voluntat política de crear o no, de construir aquests centres de
salut en aquest territori.

Nosaltres, ja ho han dit vostès, el que deim és que
efectivament hagi aquesta expressió de voluntat política, no
posam que siguin els 4 milions o els 5 milions que es precisen
tal vegada per construir sinó que es comenci, i parlam de
partides de 100.000 euros, de 200.000 euros per donar un
missatge clar que aquests centres durant aquesta legislatura i
amb dificultats econòmiques s’acabaran construint, però que
s’iniciïn. I vostès diuen que dependrem d’auditories, doncs bé,
ja veurem aquesta auditoria què diu.

Després, tampoc no ens sembla que sigui un argument
rebutjar determinades propostes o esmenes al pressupost perquè
depenem de diverses partides pressupostàries, efectivament.
Quan tenim un pressupost que ja està aprovat, les partides
pressupostàries estan acotades i no es poden modificar, però
quan debatem un pressupost que ha presentat el Govern, l’únic
que no podem fer és mobilitzar, moure o canviar la partida
genèrica, el total, però partides pressupostàries les podem
modificar totes. Per tant no entenc que sigui un argument que
com que hi ha diverses partides pressupostàries o com que
afecta diverses partides pressupostàries no és possible acceptar
una esmena.

Després el tema de la territorialització, no entenem per què
la partida pressupostària de Menorca desapareix, no ho podem
entendre, perquè tots sabem la importància per fomentar la
participació i per promocionar la participació en formació que
sigui territorialitzada perquè si no després a vegades costa més
doblers entre dietes i pagar anades i tornades que oferir la
formació en el territori.

Acceptarem també les esmenes o votarem a favor de les
esmenes del Partit Socialista perquè, en el contingut, hi estam
d’acord. Tal vegada després hi ha les partides, les modificacions
de baixes i les altes, tal vegada no hi hem coincidit, però com
que encara tendrem temps tal vegada de poder arribar a algun
acord, si se n’accepta alguna per part del Partit Popular,
d’arribar a consens, idò en principi també les votarem
favorablement.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula, també per un temps de
cinc minuts, la Sra. Vallés.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. És veritat que són uns pressuposts
molt ajustats, és a dir, s’ajusten a la realitat econòmica actual.
Crec que a cap govern ni a cap dels que formam part del
Govern... el que voldríem és poder tenir més doblers per invertir
en sanitat, és un servei bàsic, i el que voldríem és que cada
municipi pogués tenir el seu centre de salut i..., però la realitat
no és aquesta. La realitat és que ens hem d’adaptar al pressupost
que hi ha. 

Vostès sembla que predisposen que no complirem el
pressupost, és a dir, ens hem de centrar en els pressuposts, no
ens queda més remei. El deute que hi ha i la situació no és bona,
és a dir, que els centres de salut que s’hagin de fer, els anirem
prioritzant, no vol dir que no se’n faci cap, però sí que per
ventura dins aquest any no, tenim quatre anys de legislatura,
aquest any hem de veure com milloren les coses i si es pot
començar o no.

És veritat, tots tenen molt bones idees, però saben igual
que... o bé, millor que jo, perquè jo en aquell temps no hi era,
que les mateixes proposicions -com ha dit la Sra. Fina Santiago-
que va fer el Partit Popular en el seu moment no es varen poder
dur a terme dins els anys que vostès governaven, es varen
estudiar i això, però creim que si abans era mal de fer, enguany
encara és pitjor... encara és pitjor la situació d’aquest moment,
però com és de suposar s’estudiaran i es miraran i voldríem que
alguna es pogués dur endavant.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vallés. Passam a la votació de les esmenes
parcials a la secció 18, Salut i Consum.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I passam al darrer debat, al debat de
globalitat, el debat número 17, agrupació de la secció 18,
família i benestar social, amb les seccions i entitats afins. No sé
si hi ha algun canvi de portaveus, de membres, continuam
exactament igual? Idò molt bé.

Deia agrupació secció 18, família i benestar social, amb les
seccions i entitats afins. B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari
Socialista, secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, al programa 313C, mesures judicials i prevenció del
delicte, esmena 5241; al programa 313D, protecció i acció
social, 5238; al programa 314A, pensions i prestacions
econòmiques, esmenes 5237 i 5239; secció 73, Institut Balear
de la Dona, programa 323C, promoció, protecció i serveis per
a la dona, 5240.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, programa 313A, centres assistencials, les 5496 i 5497;
programa 313C, mesures judicials i prevenció dels delictes,
esmena 5511; programa 313D, protecció social, esmenes 5602,
5596, 5513, 514, 515, 16, 17, 18, 19, 5554, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 5585, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 99, 5600, 5520,
5521, 22, 23, 5555, 5498 i 5601; al programa 313F, protecció i
defensa dels drets dels menors, 5495; al programa 313G, família
i unitats de convivència, esmenes 5499 i 5501; al programa
313I, planificació i ordenació social, esmenes 5606; programa

314A, pensions i prestacions econòmiques, 5500, 5604; secció
73, Institut Balear de la Dona, programa 323C, promoció,
protecció i serveis per a la dona, esmenes 5598, 5541 i 42.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Obrador per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir primer de tot que les
nostres esmenes estan plantejades i dirigides a reforçar tres
colAlectius d’especial necessitat. En primer lloc, donar suport a
les persones amb dependència, en segon lloc a les persones amb
discapacitat i en tercer lloc a les persones amb necessitats
bàsiques de subsistència. 

Per què plantejam aquests tres colAlectius objectiu de les
nostres esmenes? Perquè consideram que en el temps actual que
vivim, en temps de crisi són aquests tres colAlectius els que
tenen una situació de més risc i de més vulnerabilitat.
Consideram que el pressupost que ha presentat el Partit Popular,
ja que reconeix les partides destinades a aquests tres colAlectius
i a més, no són suficients perquè tots els indicadors, els
marcadors socials apunten un augment del 20% del llindar de
pobresa i de vulnerabilitat de les nostres illes, és per això que
hem presentat..., el Grup Parlamentari Socialista vol donar
suport a aquests tres colAlectius. 

Passam ara a defensar les esmenes parcials que el nostre
grup ha formulat al projecte de pressuposts corresponents a la
secció 18. L’esmena 5241 es refereix al programa 313C, de
mesures judicials i prevenció del delicte, al qual assignam
18.000 euros per transferir a les corporacions locals, en aquest
cas als consells insulars que tenen competències en programes
en l’àmbit de la prevenció de la delinqüència dels abusos
sexuals, del maltractament infantil i per a la integració dels
joves en la vida comunitària que s’ha desenvolupat fins ara.

La quantitat dotada d’aquesta esmena és detreu del
subconcepte 22706 i no del 46100 que figura a l’esmena per una
errada de transcripció i m’agradaria que es prengués nota
d’aquesta rectificació. El subconcepte 22706 fa referència a la
partida prevista per a la contractació d’estudis i treballs tècnics
del capítol 2 de cada secció, i l’utilitzem aquí per obtenir crèdit
en consideració al fet que l’any 2012 s’han de prioritzar les
despeses, i això implica deixar de fer aquelles coses que no són
imprescindibles. Per tant sembla una bona mesura la de deixar
d’encomanar a l’exterior estudis i treballs tècnics o altres
treballs que suposen un increment de la despesa corrent del
capítol 2, i dur a terme les tasques tècniques que es precisin amb
els mitjans propis, amb els recursos funcionarials que s’han vist
incrementats a la conselleria com a conseqüència de la
reorganització i la reducció d’altres conselleries.
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Passam a la següent esmena; l’esmena número 5238 pretén
dotar amb més recursos els programes d’atenció a les persones
amb dependència; recull set propostes consecutives que sumen
5.055.000 euros i que es reparteixen de la següent manera: la
primera que es relaciona en aquest esmena la voldríem esmenar
in voce; aquest canvi està motivat per considerar que el crèdit
que es proposa a l’esmena ha d’anar destinat a la concertació de
places en residències i centres de dia per a persones amb
discapacitat o dependència, i no a la Fundació d’atenció a la
dependència, com figura per una errada involuntària a l’esmena.
Aquest canvi es realitza dins el mateix centre de cost, 18301, al
mateix programa, 313D, i canvia únicament el subconcepte, que
passa a ser el 26104, i que és una partida destinada a concert de
serveis socials.

El segon apunt dins aquesta esmena té l’objectiu de destinar
500.000 euros a renda mínima d’inserció per transferir a
ajuntaments, per considerar que la partida prevista en el
pressupost que es presenta de 63.811 euros és clarament
insuficient. El tercer punt dins aquesta esmena destina 500.000
euros a renda mínima d’inserció per transferir als consells
insulars, perquè la quantitat pressupostada ens sembla
insuficient. La quarta també la voldríem modificar esmenant-la
in voce amb motiu de destinar la mateixa quantitat de 500.000
euros a la concertació de places a residències i centres de dia per
a persones amb discapacitat o dependència dins el mateix centre
de cost, 18301, dins el programa 313D, i no el 313I, com se
significa a l’esmena, i el subconcepte 26104.

La cinquena esmena pretén transferir 1 milió d’euros al
programa de renda mínima d’inserció que es transfereix a les
famílies i entitats sense ànim de lucre que figura en el centre de
cost 18301, en el programa 313I i en el subconcepte 48000. En
el mateix sentit plantejam la sisena i la setena, que doten el
pressupost de renda mínima amb 250.000 euros per una banda
i amb 305.000 per una altra, amb l’objectiu de dotar
suficientment les partides destinades a finançar les ajudes de la
població per cobrir les necessitats bàsiques.

L’esmena 5237 agrupa dues iniciatives. La primera va
destinada a dotar amb 2.690.000 euros el consorci de persones
amb discapacitat; la segona vol transferir 3 milions d’euros a les
famílies i entitats sense finalitat lucrativa amb persones amb
discapacitat, amb l’objectiu de dur a terme programes de suport,
protecció social i prestacions econòmiques periòdiques, com
són els fons d’assistència social, les pensions no contributives,
les prestacions econòmiques del sistema d’autonomia i atenció
a la dependència, les ajudes per adquirir productes de primera
necessitat amb la targeta bàsica, els ajuts al lloguer dels
pensionistes no contributius, etc.

Sumant les dues esmenes la quantitat que dóna són
5.690.000 euros, i es consideren motivades perquè les pensions
i prestacions econòmiques destinades al Consorci d’acollida de
persones amb discapacitat psíquica i a famílies i entitats sense
ànim de lucre previstes en el pressupost que ha presentat la
conselleria no són suficient per donar atenció a aquest colAlectiu,
si tenim en compte que segons la darrera liquidació s’hi varen
destinar 42 milions, i el Govern hi destina en el seu pressupost
ara 900.000 euros.

Feim constar també a l’esmena que hi hauria d’haver una
aportació econòmica per al manteniment i el funcionament per
places de centres de dia i residències de Cas Serres de Sant
Antoni, Can Blai de Santa Eulàlia i Can Raspalls de Sant Jordi
de Ses Salines, totes localitats de l’illa d’Eivissa.

L’esmena 5239 està plantejada per tal que es reconegui i
articuli des de la Conselleria de Benestar Social el conveni per
a persones amb discapacitat, ja que aquest ha de figurar en el
pressupost amb partida pròpia. Hem de recordar que fins ara es
pagava des de la secció 32, de Vicepresidència, pel sistema de
finançament als consells insulars. S’ha dotat aquest conveni
amb 1.150.000 euros i es recollirà a la secció 18, centre de cost
18301, programa 314A, subconcepte 46100. 

Finalment l’esmena 5240 es proposa amb l’objectiu de dotar
amb 39.000 euros la partida destinada a les ajudes que l’Institut
Balear de la Dona transfereix a les persones amb més necessitat.
El crèdit restat ve dels programes 313D, 313F i 313I del seus
subconceptes 22706, destinats a estudis i treballs externs.

Com s’ha pogut comprovar, amb aquestes esmenes hem
volgut reforçar prioritàriament els colAlectius que més suport
necessiten, com he dit al principi de la meva intervenció:
persones amb dependència, persones amb discapacitat i
persones amb necessitats bàsiques de subsistència. També una
petita partida per a programes de menors i de joves, i per al
colAlectiu de dones a través de l’Institut Balear de la Dona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago també per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Si algú ha pegat una ullada o ha estudiat
les nostres esmenes veurà que el 89% d’aquestes esmenes, 58 de
les 65, són per garantir els serveis que a data d’avui estan en
vigor i que aquests pressuposts no garanteixen, i això pensam
que és important perquè entre altres coses facilita el que diu en
aquest moment el Govern en boca de la consellera de Benestar
Social, que és que no reduiria cap servei social. Doncs si
s’aproven aquests pressuposts, i sobretot si s’aproven aquesta
secció i aquests programes, es reduirà tota una sèrie de serveis
socials que a data d’avui, avui en dia, no ho sé, dia 14 de
desembre, s’estan donant, i que si s’aproven aquests pressuposts
a 1 de gener del 2012 no estan garantits.

Així per exemple l’esmena 5602 demana un augment de més
de 6 milions d’euros per garantir tots els concerts que en aquest
moment estan signats amb els ajuntaments per a places de
centres d’estades diürnes i per a places residencials per a
persones majors amb dependència. I després el que hem fet a
partir de l’esmena 5596 del programa..., perdonau, 5513 del
programa 313D ha estat enumerar cada un dels municipis que
estarien afectats, i per tant hem fet propostes d’afectació perquè
quedi garantit que a aquests municipis arribaran aquests doblers,
i perquè consti a l’acta vull nomenar cada un dels municipis que
poden quedar afectats si aquesta esmena no s’aprova: Sóller,
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Calvià, Santa Maria, Artà, Alaior, la Mancomunitat del Pla,
Manacor, Ciutadella, Valldemossa, Esporles, Petra, Ferreries,
Es Castell, Consell, Bunyola, Ciutadella, Es Migjorn, Alaior, Es
Mercadal, Campanet, Capdepera, Marratxí, Campos, Palma,
Sant Lluís, Binissalem, Ses Salines, Alcúdia, Sa Pobla, Maó,
Santa Margalida, Lloseta, Sant Joan de Labritja, Santanyí, Inca
i Mancor. Tots aquests municipis no tenen garantides les places
concertades que a data d’avui sí que tenen garantides via
conveni.

Per altra banda tant l’esmena 5600 com la 5601 són perquè
es faci una partida pressupostària per cobrir les necessitats
bàsiques de la població. Durant els anys 2009, 2010 i part del
2011 es va destinar tota una sèrie de doblers a cobrir les
necessitats bàsiques de la població a través de convenis amb els
ajuntaments i amb les ONG. En el pressupost actual no
existeixen. Això va donar cobertura bàsica, i quan deim
cobertura bàsica deim cobertura bàsica d’alimentació i
allotjament, a més de 1.700 famílies, de les quals un 80% tenien
presència de fills, de menors. 

Una altra partida en aquest sentit és la 5596, que és una
partida pressupostària per al Banc d’Aliments, que és l’ONG
màxima distribuïdora d’alimentació bàsica per a altres
associacions, i que a través d’aquest banc d’aliments es
garanteix tota la xarxa de distribució d’aliments que per
exemple està en el municipi de Palma, o altres entitats i
associacions hi van setmanalment a recollir alimentació. 

També proposam una partida pressupostària per garantir que
a partir de l’1 de gener hi hagi un defensor del menor, hi hagi un
defensor del menor... Coincidim, sembla, també amb el Partit
Popular, però no coincidim amb la partida, però sí coincidim
amb la necessitat que dia 1 de gener hi hagi aquesta figura del
defensor dels menors. 

La 5498 és una partida pressupostària d’1.800.000 euros
destinats a totes les entitats que en aquest moment estan donant
serveis que duen funcionant més de 10 anys, i en aquests
pressuposts no hi són. La 5499 és perquè mantenim la necessitat
d’aquest decret d’emancipació que està en vigor des de l’any
2010, i que dóna una quantia de més de 400 euros a tots aquells
menors que han complit els 18 anys que estan en procés
d’emancipació, que han fet un bon procés de tutela i que en
aquests moments quedarien sense cobertura econòmica.

La renda mínima d’inserció, la 5606, també demanam
augmentar la partida pressupostària que defensa el Govern en
més de 3 milions més perquè en aquest moment la nòmina per
a l’any 2010 va ser de 5 milions, i la nòmina persisteix perquè
no hi ha hagut baixes, i per tant en els pressuposts del Govern
només hi ha 2.800.000.

A la 5511 agafam les paraules del conseller d’Educació i de
la consellera de Salut, Família i Benestar Social quan deien que
no s’havia reduït cap programa socioeducatiu; doncs defensar
que els TISE, els tècnics d’intervenció social educativa, que no
estan en aquest pressupost ni en el d’educació, puguin existir a
través d’aquesta esmena, perquè en aquests moments els vuit
educadors que feien feina en els instituts de la comunitat
autònoma no fan feina, a data d’avui; sí que feien feina a 1 de
gener del 2011.

Aquestes són, traçant-les d’una forma molt gruixuda, les
esmenes que nosaltres consideram més importants.

Quant a esmenes noves defensam també una proposta
d’iniciar la construcció d’un centre de dia per a persones amb
discapacitat física a Inca i Manacor, amb una partida de 100.000
euros perquè som molt conscients de la situació econòmica que
tenim, però tenim un centre de dia per a persones amb
discapacitat física a Palma i convendria que a Inca i a Manacor
hi fos, i a més és una demana de fa dos anys, ja, dels batles, i
consideram que amb una partida de 100.000 euros es podran
iniciar i es podrien garantir amb properes partides
pressupostàries. 

També defensam una partida específica per a la residència
de Sant Antoni, una partida que proposam que sigui a partir de
sis mesos, vull dir que som conscients que encara hi ha falta de
dotació, que està arribant la dotació que es va pressupostar i es
va començar a adquirir a principis de 2011, però creim que el
centre pot estar en condicions de posar-se en funcionament a
mitjan any. També, com el Partit Socialista, consideram que
falten 100.000 euros per a Aprop, aquest consorci que atén
persones amb discapacitat intelAlectual adultes.

I després en dona són partides petites però creim que són
molt importants, unes partides per poder desenvolupar el
protocol. Una partida de 10.000 euros escassos per al Consell de
la Dona, que en aquest moment són 14.000 euros; pensam que
el Consell de la Dona ja està consolidat i que convendria dotar-
lo d’una partida un poc més alta perquè pogués realitzar més
activitats. I una dotació un poc més alta per als ajuntaments per
donar-los suport, sobretot aquells ajuntaments que han apostat
pels temes d’igualtat. 

Totes aquestes partides que els proposam o totes aquestes
esmenes que els proposam surten d’unes partides genèriques,
com poden ser de propaganda, de publicitat, de reunions i
conferències i despeses diverses. I després una que per a
nosaltres és important políticament, que és la 34101, que és
d’amortització i despeses financeres de deute públic, que és de
temes d’interessos. No entenem que hi hagi una quantia tan
important per al tema d’interessos quan els interessos liquidats
a 2 de novembre de 2011 eren 87 milions; de l’any 2010 hi va
haver uns 76 milions, i per al pressuposts de l’any 2012 hi ha
205 milions, i paradoxalment hi ha..., es concreten quins són els
interessos de quines obligacions, més o manco amb uns 69
milions d’euros, alguns de l’any 2005, no tots de l’anterior
govern o del darrer govern, i després hi ha una partida genèrica
que no sabem a quins interessos respon, ni a quines emissions,
ni a quines obligacions, ni a quins finançaments, com seria
preceptiu o com seria transparent, com a mínim, de 118 milions
d’euros. Nosaltres pensam que darrere això o es paguen uns
interessos molt cars o hi ha una bossa per fer unes
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modificacions sense donar explicacions i sense que sigui
transparent per al Parlament, o que es vol amortitzar més deute
del que s’ha anunciat, i nosaltres pensam que, bé, que
l’amortització del deute que ja ha reflectit el Govern és prou
important i que no s’amortitza més deute quan hi ha serveis
essencials com els acabats d’anunciar que no estan coberts, ni
per a salut ni per a sanitat.

Per tot això nosaltres defensam aquestes esmenes. També
donarem suport a les del Partit Socialista en el mateix sentit, que
hi coincidim majoritàriament, i que tot i que no hàgim coincidit
potser en partides d’altes i baixes, si hi ha possibilitats que
surtin endavant estam disposats a arribar a acords.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de
contra. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
primero de todo me gustaría destacar la buena labor que ha
hecho este gobierno para la elaboración de estos presupuestos,
especialmente porque nunca se había conocido en esta
comunidad una situación tan complicada. Tenemos que hacer
frente a la grave situación económica, a la importante caída de
ingresos y a la enorme deuda heredada.

Entrando en las enmiendas quiero también reconocer la
labor de la oposición por su dedicación al estudio de los
presupuestos y sus aportaciones, aunque anuncio el voto
desfavorable del Partido Popular a las enmiendas presentadas
tanto por el Grupo Socialista como por el PSM por las razones
que expondré.

Son diversas las enmiendas y por tanto intentaré agrupar
aquellas que pueda. En cuanto a las enmiendas presentadas por
el Grupo Socialista les diré que consideramos que técnicamente
no están bien formuladas. Así, en cuanto a la enmienda 5241,
como usted misma ha comentado, en cuanto a la afectación de
18.000 euros para programas dirigidos a mujeres maltratadas de
Menorca, entendemos que no es éste el programa adecuado para
llevar a cabo esta tarea, puesto que el programa al que hace
referencia está dedicado a menores, concretamente a menores
víctimas de abusos y malos tratos.

Lo mismo pasa con la enmienda 5238, donde se propone un
aumento de 5.055.000 euros para atender a personas con
dependencia. Entendemos que el programa 313I no tiene nada
que ver con dependencia sino con planificación y ordenación,
o sea tema de prestaciones básicas, renta mínima de inserción,
etc. La partida correcta para lo que usted propone es la de
prestaciones y pensiones económicas. Nos sorprende, por otra
parte, que para aumentar esta partida sea a costa, entre otros, del
Instituto de la Dona.

La enmienda 5237 la verdad es que para mí no es muy clara
puesto que se mezclan cuestiones que no tienen mucho que ver.
Por una parte nos hablan del Consorcio de acogida a
discapacitados, por otra de plazas para centros de día... Así las
partidas en las que propone el aumento no son las que financian
los centros de día, puesto que éstas se financian con cargo al
programa 313D, tema de prestaciones.

En la RGE núm. 5239, para aumentar el convenio de
discapacitados, no podemos aceptar la baja del presupuesto
dirigido a la protección y acción social de la Dirección General
de Familia, puesto que concretamente se solicita la baja del
centro base de Menorca de dos cantidades de 18.000 euros,
cuando esa partida tiene una única cantidad de 18.000 euros. Así
que difícilmente podemos bajarla dos veces.

En cuanto a la enmienda RGE núm. 5240, esta enmienda
tampoco me queda muy clara, puesto que habla de una partida
de ayuda a las familias más necesitadas, pero incorpora el
dinero a una partida destinada al Consell de Dones de l’Institut
de la Dona. Además, se propone entre otras, la baja de 25.000
euros de la misma partida que hemos hablado antes, del centro
base de Menorca, donde sólo hay 18.000 euros, con lo cual,
difícilmente podemos bajar 25.000. Además se vuelve a quitar
dinero de las partidas destinadas a la Dirección de Familia y
Bienestar Social, precisamente en el área de protección y acción
social, protección y defensa de menores. Por tanto, tampoco
creemos que sea lo más adecuado.

Por todas estas razones no vamos a apoyar sus enmiendas.

En cuanto a las enmiendas del Grupo PSM-Iniciativaverds-
Entesa, sus primeras enmiendas van en la dirección de iniciar
nuevos centros de día. También en este caso entendemos que las
partidas no se corresponden con lo que proponen, puesto que
están en el capítulo 4 que no va a temas de inversión, sino que
son transferencias corrientes. Por otra parte, para ello propone
la baja de una de las partidas destinadas a los centros base,
dentro del programa de centros asistenciales y que en nuestra
opinión no están para sufrir recortes en el presupuesto.

La enmienda RGE núm. 5497, tengo que decir que desde la
conselleria se ha hecho un gran esfuerzo aumentando en
1.520.831 euros el dinero destinado al ámbito de las medidas
judiciales de prevención del delito, en concreto a S’Estel. 

Hay otro grupo de enmiendas que son básicamente, como
usted ha dicho, concreciones y detallar cosas que de hecho la
consejería está haciendo y que tiene intención de continuar
haciendo. Así las enmiendas que van de la RGE núm. 5513 a la
5593 sobre afectación de determinadas cantidades del programa
313D, este programa precisamente también es uno de los que se
ha aumentado con respecto al del 2010 en 1.397.869 euros y
entiendo que estas enmiendas no aportan nada nuevo, puesto
que precisamente esta partida lo que trata de garantizar son
estos convenios, con lo cual no se propone ningún aumento,
simplemente que se le pongan nombres y apellidos a una partida
que está destinada a este asunto.
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Otro grupo de enmiendas, las RGE núm. 5596, 5599 y la
5560, relativas a nuevos aumentos en las ayudas de
emergencias, soporte al banco de alimentos, protocolo de
actuación contra la violencia de género, ... también hablan de
dotar la cartera de servicios, en este caso tampoco sería del todo
correcto que fuera únicamente en el programa 313D,
subconcepto 46000, puesto que muchas de estas prestaciones
que da la conselleria que están recogidas en este decreto no son
las que dan los ayuntamientos, creo que hay también otras que
las recoge el propio gobierno y estarían incluidas en otras
partidas.

Por otra parte la enmienda dirigida a completar la partida a
los ayuntamientos para concertar plazas de centros de día,
evidentemente a todos nos gustaría poder aumentar esta partida,
pero entre estas y las anteriores proponen 11,5 millones de euros
que dejemos de amortizar deuda pública, cuando realmente no
es una elección del Gobierno, es una obligación que no tiene
que más remedio que ir amortizando deuda, como ya ha
comentado antes mi compañera. A todos nos encantaría aceptar
muchas de estas enmiendas que se han planteado y en mejores
circunstancias de saneamiento financiero nos gustaría apoyarlas.
Pero lo cierto es que el momento es difícil y, por lo tanto, lo que
se debe hacer es una priorización y hacer los esfuerzos
necesarios para intentar dar cobertura a todas las necesidades y
que evidentemente son muchas, con los recursos existentes.

Otro grupo de enmiendas se refiere a los convenios
destinados a la puesta en marcha de distintas residencias, donde
ya existe una partida para estos conceptos de 18.958.914 euros.

Por otra parte, la enmienda RGE núm. 5498, que habla
también de continuar financiando a las asociaciones que prestan
servicios necesarios mediante el Plan estratégico, como bien
sabe, ya hay una partida prevista para estos temas, que se ha
dotado con 2.634.681 euros.

Otra de las enmiendas va destinada a dotar la partida de
renta mínima de inserción. Esta partida está dotada con
3.827.000 de euros, donde se produce un pequeño incremento
con respecto al presupuesto de 2010.

También nos piden un aumento de la partida destinada al
Consorcio A Prop. Esta partida también está dotada y la
cantidad es idéntica a la del presupuesto de 2010.

En cuanto a dependencia, consideramos que el carácter
ampliable del crédito es imprescindible, tal y como ya lo
consideraron ustedes en ejercicios anteriores, que utilizaban el
mismo sistema y se iba ampliando la partida a lo largo del año.

En cuanto al Defensor del Menor, el Grupo Popular ya ha
presentado una enmienda, como ha comentado el anterior
portavoz. Se ha presentado una enmienda para dotar la plaza,
donde se propone la baja de la plaza del Defensor del Usuario,
puesto que esta misma Ley de presupuestos extingue esta plaza.

La partida 313G, 22700 en donde algunos de ustedes han
propuesto baja, donde aparecía erróneamente como destinada a
limpieza, también ha sido corregido vía enmienda para la
dotación económica de los puntos de encuentro de las islas. Por
lo que tampoco aceptaremos la baja de esa misma partida.

Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Obrador per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Primer de tot dir que si hi ha hagut
problemes tècnics i no estan ben plantejades les esmenes, no és
aquest un motiu suficient per rebutjar-les perquè podem arribar
a acords, si vostès compareixen l’esperit de la proposta, l’esperit
de l’esmena, si estan d’acord amb el fons, podem transaccionar.
Per tant, plantejar que tècnicament no es poden realitzar no
serveix, ni ajuda al debat.

Miri, si hi ha un problema de pressupost, nosaltres hem
presentat dues iniciatives. Una, ja ho hem dit a l’anterior
Comissió de Salut, que és aprofitar totes aquelles partides que
tenen del capítol 2, destinades a estudis i treballs tècnics, se
destinin a augmentar i dotar el pressupost més necessari. I
nosaltres hem proposat que sigui el de benestar social on vagin
destinats aquests 6.300.000 euros que hi ha a tot el Govern
d’aquestes partides. Per tant, aquí ja tenen 6 milions d’euros
més per dotar el pressupost de benestar social.

I una altra partida d’on podrien treure més recursos
econòmics és fer forta la posició del Govern davant les entitats
financeres i davallar la meitat la partida destinada a amortitzar
interessos. Nosaltres pensam que la comunitat, el Govern balear
és la primera empresa que hi ha en aquestes illes i que, per tant,
ha de fer valer la seva força per negociar i per rebaixar aquesta
quantitat d’interessos. Per tant, els interessos que van destinats
a pagar a les entitats financeres, han d’anar obligatòriament
destinats a pagar el benestar social dels ciutadans, perquè
aquesta és la prioritat del nostre grup. Vostès tenen la
responsabilitat de governar per a la gent que té en aquest cas
més problemes, més necessitats i que és més vulnerable, a canvi
de no sotmetre aquesta gent a les negociacions a la baixa que
vostès han tengut amb les entitats financeres. 

Per tant, mantenim el pressupost que nosaltres presentam a
les nostres esmenes. Mantenim que el benestar social, les
polítiques de benestar social són viables si hi ha la prioritat
política que les faci viables. I no hi ha cap excusa per dir que no
estam d’acord perquè els pressuposts són insuficients. Per tant,
cerquin els recursos perquè els recursos hi són i prioritzin les
polítiques socials.
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Quant a les esmenes que ha presentat el PSM, estam d’acord
amb totes, llevat d’una. I no és que no estiguem d’acord amb el
fons, estam en desacord amb la partida pressupostària, amb la
baixa que plantegen. Em referesc a la dotació de la plaça del
director de l’Oficina del Menor perquè la condicionen a la baixa
del director de l’Oficina del defensor de l’usuari dels serveis
públics, que el Partit Popular ha eliminat. Nosaltres defensam,
no, no, però com que s’ha relacionat una plaça amb l’altra a les
esmenes, nosaltres voldríem dir, voldríem manifestar que
defensam les dues places, que es mantenguin les dues places i
que estiguin dotades amb pressupost que faci viable les dues
places, la plaça per al Defensor del menor i la plaça per al
Defensor de l’usuari del sistema públic de salut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
cinc minuts per la Sra. Santiago, gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. És per aclarir al Partit Socialista,
nosaltres defensam la defensora del drets del menor, però no
tocam la de salut per res. Donam una baixa que és de la mateixa
secció 18 que és dins el mateix programa, és a dir no tocam la
de salut. És la del Partit Popular que defensa... i hem dit que no
la votaríem perquè precisament coincidim en el contingut, però
no en la partida.

En relació amb els arguments que ha presentat la senyora del
Partit Popular, la portaveu del Partit Popular, miri, complicada
la gestió del 2009 i 2011, perdoni, 2009 i 2010 en què hi va
haver una baixa de 1.000 milions menys d’ingressos, els
pressupostos que estan gestionant, que debatem avui són els
més elevats de la comunitat autònoma en tota la seva història,
els més elevats.

L’any 2010 ens vàrem colAlocar pressuposts del 2007 i tot i
així vàrem tenir els mateixos serveis que el 2009, vull dir,
complicat el 2009 i 2011. Vostès, el que defensen amb els
pressupostos més elevats d’aquesta història és que es redueixen
les partides de serveis socials, això és el que tenim damunt la
taula si no accepten les esmenes. A això vostès poden dir que no
amb el cap, però els números són els números. 

En allò dels ajuntaments falten 6 milions. Acaba de dir que
està d’acord amb tot el llistat que hem proposat i que no ho vol
fer, no vol posar noms i llinatges a la partida, però hi està
d’acord, doncs, sumi, i veurà que la partida suma 14 milions i
vostès només tenen, o el Govern només en té 7.500.000. Per
tant, en aquests pressuposts, tots aquests municipis no estan
garantits.

En relació amb la proposta que diu de centres per a atenció
als menors, la seva proposta crec que és... -a veure si la trob-, la
de dotació econòmica per als punts d’encontre a les illes, no sé
si l’hem de votar, no conec la dinàmica parlamentària, però
nosaltres no hem fet cap proposta de reducció d’aquesta partida.
De fet, si s’aprova, si l’hem de votar li donarem suport perquè
vàrem entendre que era una equivocació de la conselleria i, per
tant, sabem que no està destinada, ens va explicar que no estava
destinada a neteja, sinó que estava destinada a això. Per tant,
estam disposats... i per tant, no modificarem... vull dir que no hi
votaríem en contra.

La renda mínima d’inserció, és cert que n’hi ha 3.800.000,
però és que la nòmina és de 5.300.000 a data d’avui, vostè
mateixa ho diu. Falten els 3 milions que nosaltres proposam.
Això sense donar altes ni baixes, simplement hem agafat el que
ha promès el Govern que és dir que no farà cap reducció de
serveis, ni altes ni baixes. El mateix passa amb les ajudes
econòmiques. 

Les ajudes econòmiques, que vostè diu que té caràcter
ampliable, té caràcter ampliable perquè efectivament les ajudes
econòmiques són solAlicituds i no sabem si hi haurà 25.000
solAlicituds o n’hi haurà 30.000, però el que sí sabem és que a 31
de desembre del 2011 hi ha 7.000 persones que tenen aquesta
ajuda econòmica. Per a aquesta ajuda econòmica de 7.000
persones a 2.500.000 cada mes són, multipliqui, doncs al
pressupost només n’hi ha per quatre mesos. Per això demanem
que aquests 23 milions que falten estiguin als pressupostos
perquè si no, serà el Govern al qual vostè dóna suport el que
tendrà problemes, nosaltres no en tendrem, serà la consellera la
que tendrà problemes. Nosaltres li deim: escolti, que el
Parlament estigui prop d’aquesta consellera que és la que
treballa amb les persones més necessitades i que el Parlament
digui al d’Economia que no estam d’acord amb això i que
aquests 23 milions han d’anar aquí. Això és el que li deim,
perquè la consellera no tengui problemes, perquè els tendrà, els
tendrà d’aquí a quatre mesos i haurà de solAlicitar modificacions
de crèdit i tendran problemes. A nosaltres ens agradaria que no
tenguessin problemes.

El tema del mercat al qual el conseller d’Economia té tanta
vocació, en temes de serveis socials no serveix per a res perquè
el mercat traduït en temes de serveis socials és la ley del más
fuerte. Els que tenen capacitats i habilitats... funcionam i els que
no les tenen, tenen dificultats per poder fer una vida digna. Per
tant, el mercat en salut i en serveis socials no funciona.
Nosaltres donam, com a Parlament, pistes, donam esmenes
perquè la consellera tengui menys complicacions i no té, la
consellera, el suport del grup parlamentari, sembla que només
el té el conseller d’Economia.

Per tant, mantenim la defensa de totes aquestes esmenes,
igual que la cartera dels serveis, no estam d’acord amb vostè
que un 46 no hi pugui ser. La cartera dels serveis, la majoria de
serveis que s’han de posar en marxa són de teleassistència i
centres de dia que estan gestionats pels ajuntaments i pels
consells. Per això no hem posat una partida d’ajuntaments ni de
consells, sinó la genèrica dels 46.
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En el tema de S’Estel, no estam d’acord amb vostè, que hi
hagi un augment de partida de S’Estel. L’augment de partida de
S’Estel és precisament la reducció de l’Institut Balear de la
Dona, que les cases d’acollida estaran gestionades directament
per S’Estel i, per tant, aquesta diferència entre la baixada de
l’Institut de la Dona i la pujada de S’Estel correspon a això.

Tampoc no coincidim amb vostè, i si és un argument, em
sembla que és un argument tècnic, no polític, però tot i així no
coincidim amb vostè, que les dues propostes de centre de dia,
les úniques propostes de centres de dia amb 100.000 euros per
iniciar, no per acabar de construir, han d’anar als centres
assistencials perquè aquesta és la partida que després va al
centre... al consorci de construcció sociosanitari que són els que
construeixen els centres de dia.

Per tant, pensam que són esmenes molt raonables que
facilitaran la gestió de la conselleria i volem que aquesta
consellera tengui capacitat de gestió pressupostària perquè les
demandes de serveis socials augmentaran moltíssim el 2012 i
amb aquests pressuposts la consellera no hi podrà fer front.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Primero de todo decir... la
parte de las alusiones, la consellera de Bienestar Social tiene
todo el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y lo demuestra
precisamente que con la bajada que han sufrido las demás
consellerias, que algunas han sufrido bajadas realmente grandes,
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, precisamente
es la única que ha subido con respecto al presupuesto de 2011
prorrogado.

Por lo tanto, creo que la apuesta por la sanidad y por el
ámbito social es clarísima, aunque ustedes lo quieran negar, es
así. Lo que queda demostrado es que es una cuestión..., creo que
los papeles son los que hablan, al final no es una opinión ni suya
ni mía. Creo que los hechos cantan, aquí hay un aumento de
presupuesto. Es verdad que la situación es muy difícil, es verdad
que se tienen que hacer recortes, es verdad que tienen que hacer
restricciones, pero lo que es un hecho es que este gobierno ha
apostado precisamente por la Conselleria de Sanitat i Benestar
Social.

Agradezco de todas formas que se preocupe por el
funcionamiento de esta conselleria, pero existe una consellera
de asuntos sociales que está haciendo su trabajo, que tiene la
linea de ayudas para las peticiones que a ustedes les preocupan.
Está claro que va a haber restricciones presupuestarias
precisamente por la situación económica, evidentemente ante
una serie de enmiendas suyas, que no digo para nada que no
sean interesantes, pero que en este momento no son asumibles
por las arcas autonómicas.

Por otra parte quisiera corregir la parte que usted me
comenta de s’Estel, la subida de s’Estel es de 1.552.000 euros,
cuando el tema de las casas de acogida es en torno a los 500.000
euros, o sea que esa diferencia no corresponde solamente al
tema de las casas de acogida.

El tema de la dependencia, precisamente es una de las pocas
partidas ampliables que tienen los presupuestos de esta
comunidad porque se va ampliando a medida de la necesidad,
evidentemente. Precisamente un sistema que ustedes han venido
utilizando, entiendo que no se puede... criticar a ese gobierno
por seguir utilizando este mismo sistema. Evidentemente a lo
largo de los meses en función de las necesidades, el
vicepresidente económico es plenamente consciente de que esta
partida se va a ir ampliando, si no, no nos habría dejado hacerla
ampliable. Es que es así de sencillo. Si hubiéramos pretendido
que esta partida fuera la única destinada a este tema no se la
habría hecho ampliable.

Siento que sean unos presupuestos que no les gusten, pero
desde luego desde esta conselleria se intentan hacer todos los
esfuerzos para garantizar los servicios más esenciales para
procurar hacer todo aquello que se pueda. Evidentemente hay
cuestiones que se podrán hacer a lo mejor en el presupuesto
2013-2014, pero este presupuesto de 2012 es de contención y
hay cosas que no se van a poder hacer hasta más adelante.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bauzá, estava mirant el Sr. Jerez, no la mirava
a vostè ara quan... 

Passam a la votació de les esmenes parcials a la secció 18,
família i benestar social. 

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I ara, senyors diputats, finalment es procedeix a la votació
de totes i cadascuna de les seccions del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, així com dels pressuposts de les
entitats públiques, empresarials, societats mercantils públiques,
fundacions, ib-salut, GESMA, fundacions públiques sanitàries
dependents de l’ib-salut i de l’Agència Tributària.

Seccions: Parlament de les Illes ... -no fa falta que digui la
secció, Sra. Lletrada, no-, Parlament de les Illes Balears,
Sindicatura de Comptes, Consell Consultiu de les Illes Balears,
Consell Econòmic i Social, Oficina de Transparència, Consell
Audiovisual de les Illes Balears, Conselleria de Presidència,
Conselleria de Turisme i Esports, Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, Conselleria d’Administracions
Públiques, Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,
Serveis Comuns, despeses diverses, Ens Territorials, Deute
Públic, Serveis Comuns, despeses de personal, Institut d’Estudis
Baleàrics, Institut Balear de la Dona, Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, Institut d’Estadística de les Illes Balears, Escola
Balear d’Administració Pública.

Entitats públiques empresarials: Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, Agència de Turisme de les
Illes Balears, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, Institut Balear de la Natura, Institut Balear de
l’Habitatge, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, Ports de les
Illes Balears, Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears, Consorci de Transports de Mallorca, Espais de Natura
Balear, Institut Balear de la Joventut.

Societats mercantils públiques: Parc Bit Desenvolupament,
SA, Institut de Biologia Animal de Balears, Societat Anònima,
Serveis de Millora Agrària, SA, Serveis d’Informació Territorial
de les Illes Balears, SA, Promocions Comunitat Autònoma Illes
Balears, SA, Balears Innovació Telemàtica, SA, Ràdio de les
Illes Balears, SA, Televisió de les Illes Balears, SA, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, SA, Multimèdia de les Illes
Balears, SA, Tramvia de la Badia de Palma, SA.

Fundacions del sector públic: Fundació Illesport, Fundació
Conservatori de Música i Dansa, Fundació Institut
Socioeducatiu s’Estel, Mateu Orfila, Desenvolupament
Sostenible, Robert Graves, Teatre Principal d’Inca, Balears a
l’Exterior, Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, per a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull,
Atenció i Suport a la Dependència i de la Promoció de

l’Autonomia Personal de les Illes Balears, Santuari de Lluch,
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica, Fundació
Balear de la Memòria Democràtica.

Servei de Salut de les Illes Balears: Servei de Salut de les
Illes Balears, entitat de dret públic GESMA, Gestió Sanitària de
Mallorca.

Fundacions públiques sanitàries: Fundació Hospital de
Manacor, Fundació Hospital Son Llàtzer, Fundació Hospital
Comarcal d’Inca.

Agència Tributària de les Illes Balears: Agència Tributària
de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 4 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabat el debat i les votacions, queda dictaminat
el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en
el termini de quaranta-vuit hores, mitjançant escrit adreçat al
president de la cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats al
dictamen, pretenguin de defensar en el Ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió, vull agrair la
seva colAlaboració en la tramitació d’aquest dictamen i s’aixeca
la sessió.

Bones tardes i que tothom tengui sort per arribar allà on
pretén arribar aquesta tarda, així que moltes gràcies a tots.
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