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EL SR. PRESIDENT:

Candidates, ...

(Rialles i remor de veus)

... facin el favor se seure. Si volem que no digui res ningú,
ho arreglam aquí en una estona, això, eh?

Bé, si els sembla bé començarem perquè avui sí que hem de
procurar acabar el més aviat possible. En primer lloc demanar
si es produeixen substitucions, que veig que sí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Joan Manel Martí substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa María Bauzá.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Vicent Serra.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Margalida Duran substitueix Oscar Fidalgo.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

President, com ahir. Jo no som membre, però el fet de tenir
esmenes presentades, em permet assistir a la comissió i
m’agradaria que constés en acta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Pastor.

Passam al debat número 14 de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, amb les seccions i entitats afins. Debat 14 de totalitat
i globalitat. 

A) Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Socialista,
secció 16 Conselleria d’Administracions Públiques, esmena
9929. Secció 78, Escola Balear d’Administració Pública, 9934.
Caib Patrimoni SA, 9958. Gestió d’Emergències de les Illes
Balears SA, 9961.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca. Secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, esmena 10176. Secció 36, serveis comuns, despeses
de personal, esmena 10174. Secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública, 10165. Caib Patrimoni SA, 10168.
Gestió d’Emergències de les Illes Balears SA, 10171.

B) Esmenes parcials. Del Grup Parlamentari Socialista,
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, al
programa 121C, direcció i serveis generals, administracions
públiques, esmenes 9719 i 9720. Al programa 124A, cooperació
i relacions amb els ens territorials i relacions
interadministratives, esmenes 9721, 9943, 9722. Al programa
222C, actuació de policies, esmenes 9723 i 9726. Al programa
223A, emergències, 9724 i 9725.

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca. Secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, al programa 000A, nous programes i no classificats,
esmena 10152. Al programa 124A, cooperació i relacions amb
els ens territorials i relacions interadministratives, esmenes
10158 i 10149. Al programa 222C, actuació de policies, esmena
10146. Al programa 513D, infraestructures bàsiques, esmena
10180.

Per part del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, a la
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, al
programa 124A, cooperació i relacions amb els ens territorials
i relacions interadministratives, esmena 10234.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes. I en primer
lloc 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 donar per defensades
les esmenes de la diputada Sra. Margalida Font.

Per altra banda i passant a les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, les que fan referència a la totalitat, les
donam per defensades i deixam...

EL SR. PRESIDENT:

En aquest cas no tenim esmenes de la Sra. Font. N’hi ha a
l’altre grup.

LA SRA. COSTA I SERRA:

D’acord. Quant a les esmenes a la totalitat, les deixam per
al debat en el ple. 
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I quant a les esmenes parcials que hem presentat, a la secció
16 d’Administracions Públiques, una vegada més reiterar que
des d’aquesta conselleria pensam que s’han eliminat en alguns
casos serveis essencials, que són des del nostre punt de vista
inacceptables, com puguin ser l’Oficina d’Atenció a les
Víctimes del Delicte, hi havia deu oficines repartides per totes
les illes i que després d’estar en funcionament més de 25 anys,
l’actual Govern les ha eliminat, per tant, presentam una esmena
per recuperar les oficines d’atenció a les víctimes del delicte.

Per altra banda, també presentam una esmena d’afectació
per al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, perquè el
Govern forma part d’aquest consorci i a pesar que en el
pressupost es fa referència de forma genèrica d’aportació a
consorcis allà on participa el Govern, en cap moment no es fa
referència a un dels consorcis més importants en què participa
el Govern com és el d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat. En
canvi, sí es fa referència a altres casos a consorcis concrets,
concretament a un consorci de Maó. Aquesta és una esmena -
com dic- d’afectació, de tota la partida per al Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat.

Per altra banda, entenem que el Govern incompleix tant la
Llei de capitalitat de Palma, com la Llei de cooperació local,
perquè no es preveuen quantitats suficients per donar
compliment, com dic, tant a la Llei de capitalitat de Palma, i per
això hem presentat una esmena amb un import de 7 milions
d’euros, perquè com a mínim s’arribi a la quantitat que estava
en el pressupost de l’any passat.

I quant al Fons de Cooperació Local, una vegada més ens
trobam que el Govern no té pressupostada la quantitat
necessària per donar compliment al fons de cooperació local i
a pesar que a l'articulat del pressupost, el Govern ja ha previst
rebaixar el percentatge que s’havia de destinar a aquest fons de
cooperació local, que és un fons d’ajuda als ajuntaments, com
dic, se modifica en aquest pressupost la llei, perquè del 0,5 passi
al 0,3, amb la qual cosa, nosaltres hi estam absolutament en
desacord. Però així i tot, presentam una esmena per ampliar la
quantitat destinada als municipis, concretament al Fons de
Cooperació Local.

Així mateix una altra de les esmenes és per donar
compliment a l’acord existent entre el Govern i l’Ajuntament de
Palma per pagar el parc de bombers de Palma, perquè a  pesar
d’existir aquest acord polític, no s’ha traduït en un reflex
pressupostari.

I per últim pel que fa referència als serveis d’emergència,
creim que s’ha de recuperar el servei de l’helicòpter 112, hem
presentat una esmena per un import de 900.000 euros. Com dic,
aquest servei havia funcionat fins enguany, fins a l’any 2011 i
el Govern va decidir eliminar-lo. Creim que un servei tan
essencial com és el d’emergències i la gran feina que havia fet
l’helicòpter fins ara, s’hauria de mantenir en aquest pressupost.

I per últim, ara sí, una vegada més presentam l’esmena per
a la construcció del centre d’emergències 112 a Eivissa.
Recordam que quan l’actual Govern va prendre possessió, hi
havia una partida de prop d’1 milió d’euros destinada a aquest
centre d’emergències 112 d’Eivissa, que la conselleria va deixar
perdre i a més a més no s’ha tornat pressupostar, i és l’única illa
del conjunt de les Illes Balears on no hi ha un centre d’aquestes

característiques. Per això hem presentat també una esmena per
import d’1 milió d’euros, per a la construcció d’aquest centre
d’emergències 112.

Gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc no m’estendré en les
esmenes a la totalitat que defensarem i exposarem en plenari. Sí
que vull fer una exposició general per després detallar el
contingut de cada una de les esmenes a la globalitat.

Des del nostre punt de vista, la principal característica
d’aquesta secció és que redueix el suport a les administracions
locals, als ajuntaments i també a les administracions insulars,
els consells insulars. I aquesta manca de suport fa a aquestes
institucions més dèbils, més fràgils i les fa també menys
autònomes i suficients, en contra d’allò que l’Estatut marca que
ha de regir les hisendes locals i insulars, que també és una
responsabilitat del Govern de les Illes Balears, tal com també
encomana l’Estatut d’Autonomia.

És per açò que gran part de les nostres esmenes, en concret
les de globalitat, van dirigides a aquest objectiu. Volem recordar
que les aportacions als ajuntaments en aquest sentit, a través del
Fons de Cooperació Local, s’han reduït, es redueix el
percentatge de recursos que la comunitat autònoma, a través de
la Llei de règim local, marcava com a mínims del 0,7, ara ja al
0,3. I se suspèn aquell apartat a través del qual es donava
estabilitat a les aportacions municipals, és a dir, que cap
aportació no podia ser menor a la que havia rebut l’any anterior.

En definitiva, es modifica una llei autonòmica, la llei
autonòmica més important que regeix les corporacions locals.
I lamentablement es torna fer sense la participació d’aquestes,
fins i tot sense la participació de la FELIB, l’única federació de
municipis.

Però no tan sols es redueixen les aportacions del fons de
cooperació local, sinó que a més a més el conjunt d’aportacions
del Govern de les Illes, de les diferents seccions als municipis
també es redueix. I es redueixen a la magnitud d’un 38%, gens
menyspreable i que tot d’una dur a la pregunta de dir com
podran donar resposta els ajuntaments a aquesta retallada.
Pensam que els ajuntaments tenen uns serveis i unes prestacions
que han de continuar complint i als quals volen donar respostes,
prestacions relacionades amb els residus sòlids i urbans, la
policia local, la via pública, la gestió d’escorxadors, prestacions
socials a persones, etc. i que són fonamentals per al dia de dia
d’una ciutat.
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Exactament el mateix ens trobam amb el finançament dels
consells insulars i en aquest sentit hem presentat esmenes a
l’articulat, a la totalitat, perquè aquest finançament sigui
l’adequat, com a mínim aquell que tenia el 2010 i 2011 i que
s’ha vist reduït substancialment.

En definitiva, reiter el que deia al començament. El Govern
retalla, redueix el seu pressupost en un 2,74%, però fa recaure
el pes d’aquesta retallada, generant més dificultats a les
administracions municipals i insulars, a les que gestionen de
forma més propera als ciutadans. Si miram els pressuposts que
aquests dies s'han pogut presentar, l’Ajuntament d’Es Castell fa
una reducció del 3,7%, l’Ajuntament de Ciutadella un 12%,
l’Ajuntament de Palma un 5,5%, etc. En canvi el Govern fa una
reducció d’un 2,74%.

Entrant en la Llei de capitalitat de Palma, també afectada pel
Fons de Cooperació, en concret per la llei específica, val a dir
que aquest pressupost de 2013 faci una previsió de només 1
milió d’euros, quan si miram l’historial del pressupost de 2009,
de 2010, de 2011 era de 25 milions, l’any 2012 de 8,5 milions
i ara l’any 2013 d’1 milió, quantitat insuficient per donar
resposta a les necessitats dels ciutadans de Palma i no només
això, sinó que tampoc no compleix amb allò que marcava la
Llei de capitalitat. En aquest sentit és curiós veure com es
tramita un pressupost, però en canvi no es dóna cap pista de
com es resoldrà aquesta mancança. Quan aquí va comparèixer
el conseller d’Administracions Públiques se li va demanar sobre
aquesta qüestió i va dir que era un tema a estudiar. Però mentre
aprovam un pressupost que només conté 1 milió d’euros.
Nosaltres presentam esmena per incrementar aquesta aportació
fins a 4 milions, que possiblement no és suficient, però com a
mínim obre la porta perquè l’Ajuntament de Palma pugui
quadrar d’una forma més justa el seu pressupost i pugui obrir la
porta a la negociació transparent i clara de com es resoldrà
aquest dèficit.

Per altra banda també feim esmenes perquè serveis que amb
la justificació de la duplicitat i per raons econòmiques s’han
eliminat, com les Oficines d’Atenció a les Víctimes de la
Violència es recuperin, es tornin posar en marxa, perquè no
s’hauria d’haver produït mai la seva abolició. Nosaltres creim
que és un servei que és bàsic, que té una funció avui necessària
i que de cap de les maneres no es pot dir que la supleixen o la
resolen altres serveis existents. No era, no és una qüestió de
duplicitat, era una qüestió específica, integral des del punt de
vista jurídic, però també des del punt de vista social i psicològic
a les víctimes de la violència. Per tant, creim que el Govern ha
de fer en aquest sentit l’esforç de mantenir aquestes oficines.

També presentam esmenes referides a la policia local. El
pressupost actual preveu pràcticament la meitat del que fins ara
s’havia pressupostat, per tant, és un pressupsot insuficient per
mantenir el servei que fins ara s’havia prestat. Nosaltres creim
que no compleix amb els compromisos que reiteradament
s’havien exposat en aquesta cambra, de cercar una fórmula per
donar estabilitat a la policia local, també a l’anomenada policia
turística, vetllar per la seguretat de la ciutadania i també donar
suport als ajuntaments perquè es puguin assolir aquests
objectius esmentats. En aquest sentit torna ser una manca de
suport als ajuntaments aquesta reducció de quasi el 50%. A més
a més, si tenim en compte que l’esborrany de projecte de llei de
coordinació de policies locals estableix que només serà el 70%

la quantitat que anirà destinada a contractació, després la
quantia és encara més insuficient i encara redueix més la
possibilitat de donar resposta a les necessitats que els municipis
han posat damunt la taula.

També vull esmentar, tot i que no ho detallaré, una baixa
especialment significativa que serveix per fer altes a les partides
i a programes que he esmentat, com és el programa 112F,
qualificat com a qualitat en el Govern, de 576.494, un programa
que lògicament sembla avui, no sé si dir només insuficient, sinó
símbol d’allò que no és. Gastar-se en qualitat en el Govern, un
govern que no practica els criteris de la qualitat, donar
participació, donar veu als implicats, en aquest cas ajuntaments
i administracions, no es mereix que aquest programa tengui
continuïtat, no té sentit.

I també, encara que es refereix a una esmena a la totalitat,
l’Oficina de transparència i control del patrimoni dels càrrecs
públics. Una oficina que, és cert, la seva activitat ha estat
sempre en un parèntesi, però que avui em sorprèn que algú no
hagi proposat la seva suspensió, fins a temps millors, fins que
el Govern no posi més facilitats per conèixer si hi ha realment
o no incompatibilitats amb el president del Govern, amb les
seves tasques, amb els seus negocis, amb el seu patrimoni,
facilitats que en canvi sí que es preocupa amb els tràmits
administratius o la simplificació administrativa, però allò que és
conèixer el patrimoni, la possibilitat que hi hagi incompatibilitat
o no per part d’un càrrec, com és el de president del Govern, és
també sorprenent. Per tant, aquesta secció de l’Oficina de
transparència i control del patrimoni dels càrrecs públics sembla
absolutament innecessària i una contradicció amb allò que
practica cada dia el Govern de les Illes.

Aquestes són les esmenes a la globalitat, com deia a la
totalitat seran defensades a plenari, i, en tot cas, anunciar ja que
s’han exposat les esmenes a la globalitat per part del Partit
Socialista, que coincideixen en gran part en el sentit, tot i que
els nombres que es proposen pugui haver-hi alguna diferència,
però en el sentit i en el objectiu coincideixen i, per tant, hi
donarem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. I per part del diputat no adscrit,
Sr. Pastor i Cabrer té la paraula, també per un temps de deu
minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Només per posicionar-me
sobre l’esmena que he presentat que fa referència al Fons de
Cooperació municipal, bé, denunciar la falta de sensibilitat
d’aquest govern cap als ajuntaments perquè la veritat jo crec
que el servei que presten els ajuntaments avui és bàsic per
continuar amb l’estat del benestar. Cada dia, cada cop els
ajuntaments presten més serveis que no són de la seva
competència perquè al final el que interessa és que els serveis
arribin als ciutadans, fan serveis de dependència que no els
corresponen; fan serveis d’educació i mantenen les escoles; fan
serveis de vigilància i de policia, i que no tenen competència en
seguretat, i el Govern l’únic que fa és reduir aquesta aportació.
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Però al mateix temps mentint cada dia quan es diu que es
paguen factures, és totalment fals. Aquest govern no paga les
factures als ajuntaments ni paga els deutes als ajuntaments. Hem
de dir que avui els ajuntaments de totes les illes financen no
només al Govern sinó que també financen els consells insulars
de les diferents illes perquè els serveis també que tenen
competències els consells els financen els ajuntaments.

Aleshores em pareix una falta de responsabilitat baixar
l’aportació als ajuntaments, ja em va parèixer una falta de
responsabilitat el primer any llevar-la quan està, en aquest cas,
garantida per llei i en el segon any només pagar un percentatge,
aleshores crec que és una postura que s’hauria de reconsiderar.
Jo crec que són els ajuntaments uns aliats del Govern per prestar
tots aquests serveis i aleshores l’únic que demanam és que es
rectifiqui, que es repensi perquè si no, conduïm els ajuntaments
a una situació pràcticament insostenible, i no són culpables. Els
ajuntaments no són culpables de la gestió que hagi pogut fer una
altra administració pública, nosaltres podem entendre els deutes,
podem entendre, en aquest cas, que el Govern ha de prioritzar,
als ajuntaments també ho feim, però no podem deixar d’atendre
els ciutadans que toquen la porta de qualsevol ajuntament de les
Illes Balears.

Aquesta quantia, és a dir, també és veritat que no soluciona
la situació actual dels ajuntaments, no la soluciona, però sí que
els ajuda i em pareix que un govern que no protegeix els
ajuntaments jo diria que no és un govern digne ni és un govern
legítim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputats. A la secció 16, corresponent a la Conselleria
d’Administracions Públiques i a les empreses associades,
trobam les esmenes a la totalitat, com han dit els portaveus que
m’han precedit, del Grup Socialista i també del Grup PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca. Jo també, com han
fet ells, posposaré el debat a la totalitat per al plenari de la
setmana que ve.

No obstant això, crec que el grup que dóna suport al Govern
ha de ser responsable a l’hora de defensar uns pressuposts
ajustats al cèntim i pensats per fer front als serveis essencials i
mantenir la resta ajustant aquesta despesa, cercant la màxima
eficiència dels recursos públics i, fins i tot, en algun cas, com el
d’aquesta conselleria, renunciant a algun servei, no perquè no
sigui important sinó perquè és competència d’algú altre. I la
responsabilitat passa, en aquests moments, per evitar al màxim
les duplicitats i que cada administració assumeixi aquelles
competències que li són pròpies.

Crec sincerament, i sense ànim de cercar el conflicte, que
l’oposició hauria de ser també responsable per estar a l’alçada
d’aquestes circumstàncies i no esmenar coses impossibles o
irreals. Senyors diputats, el que ha valgut fins ara, la manera de
fer política, d’entendre un pressupost ja no és més vàlida. Tenen
raó, i és veritat que la responsabilitat del pressupost de 2013 és
principalment del govern actual del Partit Popular, però
principalment no ho és exclusivament, i vostès també, ho
reconeguin o no, tenen una part de responsabilitat sobre aquests
pressuposts.

Pel que fa a les esmenes parcials si els sembla les agruparé
perquè moltes coincideixen entre els dos grups de l’oposició i
també amb la que ha presentat el diputat Sr. Pastor. 

El Grup Socialista, per la seva banda, presenta dues esmenes
d’afectació per al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
i entre els programes 121C, consorci, que per la seva part, ja
està previst dins aquest pressupost a la partida corresponent i
per un import superior al milió d’euros. Després tant el PSM, a
l’esmena 10158, com el PSOE, a la 9721, presenten esmenes en
compliment de la Llei de capitalitat de Palma de Mallorca, i el
Partit Socialista, a més, presenta una específica al parc de
bombers de Palma de Mallorca.

Mirin, el Govern complirà amb la Llei de capitalitat, no és
la intenció del Partit Popular deixar sense pressupostar uns drets
que té l’Ajuntament de Palma de Mallorca com sí es va fer en
el 2011 quan no es varen pagar els compromisos contrets,
compromisos que ara sí que exigeixen facin efectius
immediatament aquest govern. Veuen, a això em referia quan
parlava de responsabilitat i de coherència. Amb l’ajuntament es
compliran els compromisos contrets tant econòmicament com
per altres vies que ajudin a trobar fórmules de compensació
d’aquest deure contret. 

Després trobam un grup d’esmenes d’ambdós grups que
tenen a veure amb el compliment dels compromisos amb els
ajuntaments, que són la 9722 del Grup Socialista i la 10149 del
Grup del PSM i també la 10234 del Sr. Pastor. Tots parlen de
sostenibilitat dels ajuntaments, de pagar el que es deu, de fer
efectius els compromisos al mateix nivell que a anys anteriors.
Amb això d’anys anteriors vull suposar que no es deuen referir
al 2011, quan no es varen fer efectius aquests pagaments de fons
de cooperació i que fins i tot es varen deixar de pagar les
nòmines dels batles dels ajuntaments dels municipis més petits.
Això ara no passarà, aquest govern no deixarà cap ajuntament
a l’estacada, i això és una prioritat, però entenguin les
dificultats, entenguin que durant el 2012 s’han hagut d’assumir
els compromisos de 2012 i de 2011, les partides dels quals
estaven a zero, bloquejades per un pla d’estabilitat que no va ser
aprovat, però els perjudicats finals varen ser els ajuntaments. És
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cert que hem reduït el percentatge, és cert també que aquest
govern fa un esforç per mantenir precisament els sous dels
batles, per la qual cosa manté intacta aquesta partida. Tot i que
sabem que no és la situació ideal, també com va explicar el
conseller en la seva compareixença, sabem que les mancances
que puguem tenir a nivell de Govern amb els ajuntaments
vendran compensades per l’augment del 7,1% de la partida de
l’Estat precisament destinada a corporacions locals.

Trobam també unes esmenes que fent cas omís a les
explicacions que va donar a aquesta comissió el conseller fan
referència als policies locals i també als coneguts com policies
turístics, esmenes 9723 del Grup Socialista i 10146 del Grup del
PSM. Ho tornarem a explicar, estam davant un nou concepte pel
que fa a la policia local, un nou concepte que, per tant, no es pot
comparar amb els anys anteriors, es tracta del fons de seguretat
pública que permetrà mantenir l’autonomia de decisió dels
ajuntaments, que aquests puguin destinar recursos d’aquest fons
a la contractació de policies en les temporades que més ho
necessitin i de la forma que considerin més oportuna i també el
fons podrà ser utilitzat per als recursos materials que tenen a
veure amb la seguretat ciutadana o amb l’equipament d’aquests
policies.

El projecte manté la quantia total, la que hi havia fins ara, si
bé, com ja els va dir el Sr. Conseller, vostès veuen 1,5 milions
d’euros dins aquest pressupost de 2013 perquè la resta, el 50%
restant, es pagarà després de la darrera justificació, que ja serà
dins el 2014.

Em sap greu tornar-me a repetir, però aquests són els fets,
que la quantitat global es manté tot i que amb una nova fórmula,
les plantilles de policies locals es troben plenament garantides
alhora que ens adequam a la nova normativa de l’EBEP a la
qual, com vostès coneixen perfectament, s’havia d’adequar la
figura del policia turístic. Dins la policia, a més, s’ha fet i es fa
molta feina, s’han creat consells territorials, s’han creat
consorcis de coordinació de policia entre municipis, tot cercant
la màxima eficiència, l’aprofitament de sinèrgies i recursos
entre les corporacions locals i el Govern.

Trobam, també, dues esmenes dels dos grups de l’oposició
que fan referència a l’Oficina de les Víctimes del Delicte, és el
que deia al principi de la meva intervenció, hi ha serveis que són
valuosos i útils, és cert, no direm el contrari, però que tenen un
cost, això tampoc no ho podem negar, un cost que quan no és
competència ni responsabilitat de la mateixa comunitat no
queda més remei que prescindir-ne, una administració una
competència. És un principi que ara cobra més importància que
mai i, de fet, d’aquestes oficines ja vàrem parlar al debat de
l’any passat cercant noves fórmules d’eficiència, però la
comunitat no es troba ara en uns moments que pugui assumir
com a propis uns serveis que no ho són amb el consegüent
perjudici per als serveis que sí estam obligats a oferir.

Per acabar, el Grup Socialista presenta dues esmenes que fan
referència al Centre d’Emergències 112, una que es refereix al
centre d’Eivissa i l’altra al servei d’helicòpter. El servei
d’helicòpter és el mateix cas que he explicat abans respecte de
les oficines de víctimes del delicte, servei que era molt valuós,
però que mitjançant la coordinació amb altres institucions, que
sí disposen d’aquest servei propi d’helicòpter, es pot aconseguir
la mateixa eficiència, rapidesa i qualitat en la resposta a
l’emergència, que és la que compta al final, no de qui és
l’helicòpter sinó que el servei s’ofereixi amb el màxim de
garanties, cosa que es fa i es continuarà fent. 

El Centre 112 a Eivissa, repassant els diferents Diaris de
Sessions veim que és una petició històrica dins aquesta
comissió, ara i abans. Hem de dir que si bé el servei 112 ha
sofert millores i actuacions, aquestes ara són les necessàries per
donar cobertura de forma eficaç, eficient i de forma operativa
als incidents que s’han de gestionar i coordinar.

I ja per acabar, el Grup del PSM ens presenta dues esmenes
referents a les expropiacions a les autovies d’Eivissa. Crec que
ja tendrem temps per entrar en un debat més profund en temes
de carreteres en general i d’Eivissa en concret, però sí que vull
fer una reflexió final, tant de bo el pagament de les
expropiacions s’hagués reclamat durant els anys del pacte i ara
no hauríem de fer front als elevats interessos de demora. De
totes maneres, per les esmenes parcials que avui votarem ens
reservam també per poder aprovar alguna al plenari de la
propera setmana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En un principi i a pesar que no volem
entrar en un debat estèril, perquè des del Grup Parlamentari
Popular es demana responsabilitat a l’oposició, creim que se'n
mostra molt poca justament quan es dóna suport al Govern,
perquè aquest és el segon pressupost del Govern del Sr. Bauzá
i resulta que part de la responsabilitat d’aquests desastrosos
números encara és responsabilitat d’un anterior govern o de
l’oposició. A mi em sembla que continuant amb aquest discurs
flac favor es fa a la ciutadania, continuar escudant-se de la seva
ineptitud en l’oposició o en governs anteriors quan, repetesc,
som davant del segon pressupost de l’actual govern. 

Per altra banda, es diu que es renuncia a serveis a la
Conselleria d’Administracions Públiques perquè aquestes són
competència d’altres administracions. Això és absolutament fals
perquè tant el servei d’emergències com les oficines d’atenció
a les víctimes del delicte, on hi havia serveis de psicòlegs per
atendre les persones que havien estat objecte d’un delicte
violent, han estat funcionant molts anys, ha estat un servei
excelAlent que ha donat un excelAlent suport a persones que ho
necessitaven i el Govern s’escuda que no és competència seva.
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Però bé, anem a allò que no tenen excusa ni es poden
escapar del que és estrictament competència seva, com pugui
ser el Fons de Cooperació Local. Una vegada més hem tornat a
sentir que tot el que passa és culpa de l’oposició. Miri, Sra.
Prohens, jo només li puc dir que en els quatre anys anteriors el
Fons de Cooperació Local va estar pressupostat íntegrament a
cada pressupost, excepte l’any 2011 perquè s’havien prorrogat
els pressuposts de l’any 2010, que no es va modificar la llei
rebaixant el tant per cent que es destina als ajuntaments com sí
ara fa per segona vegada el Partit Popular. Vull recordar que la
llei originàriament preveia el 0,7% i vostès ara ho deixen amb
un 0,3%. Ara el que fa el Partit Popular és ofegar les
administracions més petites, els ajuntaments, i es continuen
escudant en l’oposició i en l’anterior govern quan vostès encara
ni tan sols han pagat el fons de cooperació local de l’any 2012,
que és únicament i exclusivament responsabilitat de l’actual
govern, perquè som a l’any 2012. Per tant, deixin d’ofegar els
ajuntaments, els consells insulars a pesar que després s'hi fan
fotos i diuen que els ajuden molt, però en aquests moments qui
finança el deute i el dèficit de la comunitat autònoma són,
bàsicament, els ajuntaments i els consells insulars. 

Per últim, que no hi havia fet referència a la meva primera
intervenció per un oblit, quant al suport econòmic de les policies
locals, que també depenen dels ajuntaments, que hem presentat
una esmena, la 9723, però que és competència del Govern la
coordinació de les policies locals, se’ns torna a dir aquí ara que
el suport econòmic és exactament el mateix. Això és
absolutament fals, perquè en els pressupost de 2013 hi ha una
partida d’1,5 milions d’euros. I a pesar que el Partit Popular ha
eliminat, s’ha eliminat la figura de la policia turística i el
conseller ja ha presentat un decret que regula aquest fons de
seguretat pública, que tenc aquí davant, aquest fons de seguretat
pública en cap cas no suplirà el suport econòmic que fins ara es
donava a les policies locals dels diferents ajuntaments.

Per tant, nosaltres no podem compartir ni aquests
pressuposts ni la filosofia amb l’eliminació dels serveis en
alguns casos i en altres la reducció dràstica de partides
econòmiques que ofeguen les institucions que més serveis
donen als ciutadans i que més ho necessiten. Per això
mantindrem totes les nostres esmenes i donarem suport a les
presentades, en aquest cas, per l’altre grup de l’oposició perquè
en bona part coincideixen amb les presentades pel Grup
Socialista i l’esmena presentada també pel Sr. Pastor que li
donarem suport perquè coincideix també en la millora del Fons
de Cooperació Local en compliment de la Llei municipal i de
règim local. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Abans de res, dir que podria dir, i em
seria fàcil, que en part coincidesc amb allò que diu el grup
parlamentari que dóna suport al Govern. Tots tenim
responsabilitats respecte d’aquest pressupost, el govern anterior
i l’anterior i l’anterior perquè un govern quan governa doncs
estableix compromisos que afecten els governs posteriors,
evidentment. Però si el govern anterior es diu que és
responsable haurà d’estar també d’acord amb mi que el Sr.
Matas és culpable d’aquest pressupost que avui tenim, i és
culpable perquè la seva actuació va comprometre pressuposts
posteriors, molts pressuposts posteriors. Per tant, clar que hi ha
responsabilitats, però això no justifica, no justifica com es
distribueixen els recursos en aquest pressupost, i és d’açò del
que parlam avui.

És un pressupost ajustat al cèntim, és clar que sí, ha de ser
un pressupost ajustat al cèntim, però encara no he obtingut
resposta d’aquest ajust o falta d’ajust, per exemple, dels 10
milions d’euros que hi ha com a desviament en el pressupost
d’IB3, i aquests 10 milions no me’ls invent jo sinó que ho diu
qui dirigeix la televisió d’IB3. I em sorprèn que el Govern no li
hagi demanat i no li demani responsabilitats, perquè incompleix
una llei, una llei que diu que aquest desviament només pot ser
del 3% i en aquest moment, segons les seves paraules, és del
33%.  És clar que aquest pressupost ho té fàcil de resoldre, si no
podem complir la llei la modificarem, aquesta és l’estratègia
que dia rere dia aplica el Partit Popular. 

Em sorprèn el pressupost ajustat, del qual parla el Partit
Popular, quan allò que no existia de cop i volta existeix. El
Govern ha dit mil vegades que no trobava les inversions
estatutàries, bé idò ara les inversions estatutàries hi són, jo les
he vist al pressupost del Consell Insular de Menorca. Hi són,
estan pressupostades, 16 milions d’euros, hi són. No hi eren,
ningú no en sabia res, però ara hi són. Hi són i estan
pressupostades i engreixen un pressupost que... si és cert que hi
manquen, generarà un forat de 16 milions d’euros, tanta
irresponsabilitat hi ha?

Cadascú, és cert, ha d’executar i ha de donar resposta a les
competències que té assumides, però el Govern no compleix
aquest criteri i no el compleix quan competències que li són
pròpies, com educació infantil, per exemple 0-3 anys, que és
una competència seva, a part de la implicació que hi puguin
tenir altres administracions, però que és una competència del
Govern, hi té una implicació mínima. Doncs que cadascú
assumeixi les seves competències, on és el Govern que ha
d’assumir la seva competència en educació infantil 0-3? No hi
és... o sí que hi és, no costeja ni el 10% de la despesa del cost
d’educació infantil, però la competència és seva. O en promoció
turística, els consells insulars volen fer la seva promoció
turística, no estan d’acord en la promoció turística que fa el
Govern i com que el Govern no transfereix els recursos d’una
competència que li és pròpia, hi hem de posar recursos propis,
el Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular de Menorca han
de recollir els recursos, han de generar recursos propis per
exercir una competència que és pròpia, i el Govern, en canvi,
continua amb el seu torn de fer una promoció que no respon a
la voluntat dels diferents consells insulars.
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Respecte de la gestió del Fons de Cooperació crec que,
evidentment que podem dir moltes coses. La gestió del Fons de
Cooperació que s’ha fet durant el 2011 ha estat un autèntic caos
i, d’incompliments, un darrere l’altre. Es deia primer que es
pagaria una aportació del 75% durant el 2011, després un altre
durant el 2012, del 75 i del 25; després era del 25 i després del
75; del 25 després s’havia de transferir de manera directa,
després no; després a través d’un sistema bancari on els
ajuntaments havien d’assumir les despeses... Bé, en qualsevol
cas, la darrera versió del conseller era “no, no, d’aquí pocs dies
es pagarà”, no s’ha pagat. El 2012 no s’ha pagat. Del 2011
queda una part que no s’ha pagat. L’any acaba, els compromisos
del Govern que ha repetit una vegada i una altra, en plenari o en
comissió, no es compleixen. 

Finalment, respecte de les plantilles de policia local, em
sorprèn que es pugui dir que és un nou concepte de policia local,
de gestió de la policia local i que aquest nou sistema, emperò,
donarà... garanteix que les plantilles es podran mantenir. No sé
si s’ha dit açò o s’ha volgut dir açò. Jo ho vull traduir així. Això
no deu ser cert, deixi que ho digui en dubitatiu perquè estam en
un procés en què hi ha una proposta, un document que haurem
de debatre en detall, però no ho deu ser quan la FELIB no diu
açò, quan els sindicats no diuen açò, quan la plataforma de
policies turístics no diuen açò. Aquí alguna cosa no quadra. 

Una altra vegada torn dir el mateix. Una altra vegada aquest
pressupost es caracteritza per marcar coses sempre amb
l’absència del protagonista o d’uns dels protagonistes en
cadascuna de les partides en les quals estan implicades i és una
llàstima que en temps de crisi aquest govern no opti pel diàleg
i per trobar espais de concertació social. 

Ja no m’estranya després dels debats que hem tingut aquesta
setmana quan se suspèn aquell òrgan quan precisament havia de
tenir aquesta funció primera, com és el Consell Econòmic i
Social i que evidentment l’objectiu és que deixi de tenir aquesta
funció perquè hi ha altres organismes que ho poden fer.
Generarem una duplicitat. El Consell Econòmic i Social hi és,
però el suspendrem i en generarem un altre. Aquesta és la
filosofia i l’actitud que ha tingut aquest govern respecte de tots
aquests temes que estan oberts i que aquest pressupost hauria de
definir d’una manera més precisa. 

Ja acab. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part de... diputat no adscrit, Sr.
Pastor i Cabrer, té la paraula també per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Escoltant en aquest cas els criteris i sobretot
els arguments de la Sra. Prohens, els he de dir que quan vostè
ara diu que enguany sí que hi ha pressupost i que enguany es
complirà i en el 2011 no es va complir, li he de dir que parlam
de pressuposts, no parlam d’execució de pressuposts. No té res
a veure una cosa amb l’altra. Al 2011 també hi havia partida per
al Fons de Cooperació, en aquest cas local. El que feim ara és
aprovar una partida. L’únic que discutim avui és la voluntat
d’un govern o de l’altre, la voluntat d’aquest govern és rebaixar
la quantia als ajuntaments, després veurem com s’executen els

pressuposts perquè ningú no ens garanteix que el mes de juny o
el mes de juliol aquests doblers no s’utilitzin també, com es va
fer -crec que d’una forma errònia- per a un altre concepte. Per
tant, garantia cap ni una, estam parlant de voluntats, i crec que
és una falta de reconeixement i sobretot una falta de
coneixement de com funcionen els ajuntaments, no coneixen els
problemes que tenen els ajuntaments perquè si els coneguessin
difícilment prendrien aquestes decisions.

Ens diu que s’incrementa el 7% l’aportació de l’Estat, fals,
fals, canvi de criteri, Sra. Prohens. És un canvi de criteri, quan
canvien el criteri d’haver de tornar aquells doblers que en un
moment donat varen cobrar de més els ajuntaments i el que es
fa és allargar el termini i abans només es pressupostava allò net
i ara s’ha de pressupostar allò net i allò brut, canvi de criteri. No
és ver, però em sembla molt bé, una mesura que em sembla
molt bé i amb la qual estam d’acord.

És clar, però del que parlam és dels serveis que presten els
ajuntaments i que no són competències seves, i vostè fa una
afirmació, jo diria que un tant perillosa quan diu “bé, és que
nosaltres hi ha coses que no les pressupostarem”, que són
importantíssimes -que són importantíssimes- com ha dit les
oficines, en aquest cas de víctimes del delicte, perquè hi ha
coses que no són competència nostra. 

S'imagina què passaria als ajuntaments si fessin exactament
o prenguessin aquest mateix criteri, què passaria amb les
associacions de discapacitats si els ajuntaments no els donassin
suport davant la falta de pagament que tenen que tenen els
ajuntaments, què passaria amb totes les entitats que donen un
servei a la comunitat si els ajuntaments preguessin aquest
criteri? Bé, és que la gent es quedaria sense servei. Crec que no
pot ser un criteri utilitzat ni generalitzat perquè crec que hi ha
coses que malgrat un no en tengui competència l’important és
el ciutadà.

Les plantilles estan garantides, totalment fals, un altre
desconeixement de com estan els ajuntaments, no estan
garantides, però és que cada dia, cada dia, cada dia, cada dia
se’ls passen a aquest parlament tornant enrere decisions que no
són preses pel pacte de progrés, que són decisions preses per
governs del Partit Popular. La policia turística no és un invent
de ningú més que del Partit Popular, que totes les persones que
vàrem estar aquí vàrem defensar i, és clar, ara resulta que la
manera de gestionar molt més transparent, molt més àgil i molt
més acurada ara fa que es canviïn els criteris. Mirin, és que no
s’aguanta.

A més, jo li faria una recomanació i ho faig en to positiu.
Mirin-se el debat de pressuposts de l’any 2009, mirin-se'l, que
és el que varen defensar els seus companys en aquest parlament,
que sembla que vostès han arribat aquí, han inventat el món, han
reinventat el món i han reinventat aquest parlament, que no
existeix passat, però hi ha hagut moltes persones que han
gestionat i han defensat moltes de coses que vostès avui
critiquen i que diuen que no serveixen per a res, eh?, i a mi em
toca, des de la meva posició, defensar totes aquelles persones
que varen defensar criteris com el de Fons de Cooperació
Municipal, faltaria més!, faltaria més!
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És que arriba un moment que vostès tenen tan poca
sensibilitat amb els ajuntaments que no només els lleven els
doblers i els recursos, perquè això és una partida molt petita les
que els lleven, ja no tenen aportacions per a fires, tampoc, ja no
és necessari; ja no tenen subvencions per a activitats esportives,
tampoc ja no deu ser necessari; ara els retallen el Fons de
Cooperació Municipal, no deu ser necessari. Però és que
s’atreveixen - s’atreveixen-, a un batle del Partit Popular, a
posar-li ganivet al coll i fer-li complir una sentència el dia que
la dicta el jutge, dia 28 de maig d’enguany, la demolició de Ses
Covetes, quan vostès saben que tal vegada aquest batle a dia
d’avui encara no té consignació pressupostari i quan vostè sap
que a dia d’avui no tenen projecte i quan vostès saben que a dia
d’avui l’Ajuntament de Campos, que és lliure per decidir què és
el que ha de fer, tal vegada pot presentar alAlegacions o pot
presentar una... no ho sé, qualsevol tipus d’esmena perquè es
pugui fer després de l’estiu, però a vostès els és completament
igual.

És a dir, és que vostès governen, en aquest cas, per salvar la
cara i per salvar la imatge a un president de govern i no a un
projecte de govern. Jo els demanaria que fossin més
responsables i els demanaria sobretot que tenguin una miqueta
de respecte cap al passat i sobretot cap als seus companys que
també han fet molta feina al passat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Torn a repetir que jo... aquests
pressuposts als quals el Grup Popular dóna suport perquè hi
creu, perquè creu en aquesta feina d’aquest equip de govern,
evidentment que creu amb la feina del president de Govern,
evidentment, però aquest govern és més que el president del
Govern, aquest govern és un equip que fa feina, tots, com a
unitat, perquè prou complicada és la situació que hem de
gestionar i prou complicats són els temps que ens han tocat
viure.

Aquests pressuposts estan marcats per tres factors: una
reducció generalitzada que afecta tot el pressupost, una
priorització de la despesa a totes les conselleries eliminant allò
que ara mateix no és essencial per donar prioritats a les
polítiques socials, educació, salut i serveis socials, i una
obligació de fer front a compromisos passats, a deutes pendents
arrossegats de la passada legislatura, a interessos de demora.

Com a dada, hem conegut que s’haurà de pagar als bancs
l’esgarrifosa xifra de 92.260 euros cada hora, podem canviar el
discurs, Sra. Costa, el podem canviar, el que no podem fer és
canviar els números, canviar la realitat.

Crec que a més sobra el debat de si pagam, si no pagam al
bancs, si pagam el deute, com si nosaltres, cadascun de nosaltres
a casa nostra decidíssim cada mes si pagam o no pagam la
nostra hipoteca, si complim o no complim les nostres
obligacions. 

No volen parlar de passat, bé, alguns, alguns veig que sí que
parlen de passat, alguns n’hi ha que no en volen parlar, però
parlen del Sr. Matas, curiós. 

Fons de Cooperació Local, han dit que el Fons de
Cooperació Local sempre ha tingut un pressupost, ho ha dit la
portaveu del Partit Socialista i ho ha dit el Sr. Pastor, sí, sempre
ha tingut un pressupost, però, s’ha pagat?, es va complir el
2011?, el Sr. Pastor era batle ja el 2011, sap perfectament que
el 2011 el pacte no va pagar el Fons de Cooperació Local.

El percentatge de l’augment del 7,1% dels fons estatals, no
ho dic jo, Sr. Pastor, ho diu la FELIB, no ho diu el Govern
tampoc.

També han parlat dels consells insulars, de la problemàtica
amb els consells insulars. Amb els consells insulars, ahir
mateix, es va anunciar que s’està elaborant un calendari de
pagaments, tota la modificació que s’ha fet pressupostàriament
amb els consells insulars ha estat mitjançant addendes, donant
al cara, el que no farà aquest govern serà una punyalada per
l’esquena, el que no farà aquest govern serà deixar sense partida
convenis amb els consells insulars sense ni tan sols dir-los-ho.
Això, aquest govern no ho farà. Per molt difícil que siguin els
temps que ens toquin gestionar, nosaltres la cara no l’amagam
mai.

Han tornat dir allò de la partida d’1,5 milions d’euros que hi
ha el 2013 per a les plantilles de policies locals. I jo els ho torn
repetir: és que l’1,5 milions restant es veurà reflectit en el
pressupost de l’any 2014 perquè la justificació es farà a final
d’any, per tant, ja s’efectuarà el pagament dins el 2014. El que
no farà aquest govern serà fer pagaments sense justificació, serà
fer pagaments previs a justificació, perquè ens haguéssim
estalviat molts de maldecap si a alguna conselleria i a alguna
empresa pública no haguéssim trobat més de 120 milions
d’euros pagats a entitats sense justificació, anticipats sense
liquidar els expedients, sense saber si s’havien comès
irregularitats, si s’havien elaborat les accions o si s’havien
comès fins i tot doblers pagaments, i això no ho dic jo i això no
ho diu el Govern per al qual don la cara, això ho diu la Unió
Europea, eh?

Policies turístics, en cap moment, Sr. Pastor, no he dit que
el Govern o que el Grup Popular estigui en contra de la figura
de policies turístics, però m’imagín que vostè coneix l’EBEP,
coneix que és una normativa posterior a la dels policies turístics
i que en algun moment ens havíem d’adaptar a aquesta
normativa. Simplement, el que fa aquest govern és complir la
legalitat, no elimina cap figura de policia turístic. Els
ajuntaments continuaran tenint autonomia per contractar
plantilles de reforç els mesos que consideri cada ajuntament,
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sigui l’Ajuntament de Manacor, sigui l’Ajuntament de Campos
i sigui l’ajuntament que sigui, evidentment.

Ja per acabar, només vull fer dos apunts de temes... bé, que
no tenen molt a veure, però que... el portaveu del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca ha
tret a llum, IB3, això seu amb el pressupost d’IB3 és una
paranoia, sincerament. L’any passat presentàrem un pressupost
per al 2012 de 30 milions d’euros, reduïts en un  50% i què ens
diuen?, ens diuen que aquests pressuposts no serveixen per res,
que IB3 es tancarà, que IB3 es privatitzarà, que condemnam a
mort IB3. Enguany, presentam els mateixos pressuposts, 30
milions d’euros, i no els va bé, són massa, és a dir, enguany són
massa. Jo hi era al debat d’IB3 de pressuposts, jo hi era i sé el
que va dir el representant del seu partit, ho sé, ho sé, informi-
se’n, agafi el Diari de Sessions i miri el que va dir el
representant del seu partit al debat de pressuposts d’IB3, els 30
milions que l’any passat eren molts, enguany són pocs. És clar,
així feien els números.

També... ha tornat a parlar del CES, tendrem ocasió de
tornar-ho debatre la setmana que ve, el CES tenia un cost, tenia
un cost i ara el diàleg social no s’eliminarà, no s’ha eliminat,
però no té aquest cost que tenia el CES.

I ja per acabar, vull contestar al Sr. Pastor que jo no reneg ni
el meu grup no renega de cap passat, de cap company, però
m’imagín que la crítica que fa, que abans es feien unes coses i
ara es diu el contrari, no va per al Grup Popular, sinó que va
més bé per als grups de l’oposició que avui defensen i exigeixen
unes coses que fa escassament dos anys no ho feien.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Passam a la votació de
l’esmenes a la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques. Si cap grup no demana votació separada, farem 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.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Inciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Farem la votació de l’esmena del diputat no adscrit, Sr.
Pastor i Cabrer.

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. Passam al següent debat núm. 15, de
totalitat, no sé si hi ha d’haver canvis de portaveus i de
diputats...

Suspenem la sessió fins que vengui la gent que ha de venir,
com a molt cinc minutets.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, en primer lloc, abans de començar el debat,
demanaria si es produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Fina Santiago per Mascaró.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs per Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa María Bauzá.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Margalida Prohens, Santiago Tadeo.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau, Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

I no hi ha cap substitució més? Sr. Pastor, vostè...

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, Sr. President, no. Simplement el que he manifestat a
l’anterior debat, que som aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Perfecte. Idò començarem...

Ah, Margalida, perdona.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Margalida Duran substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam, idò, aquest debat número 15, de
totalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, amb les seccions i entitats afins. Debat 15, de
totalitat. 

A) Esmenes a la totalitat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,
esmena 9930; secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears,
esmena 9974; secció 73, Institut Balear de la Dona, 9931;
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, 9965; Fundació Banc
de Sang i Teixits Illes Balears, 9968; Fundació d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, 9970; Fundació
d’Atenció i Suport a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal de les Illes Balears, 9971. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 18, Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, esmena 10083; secció 60, Servei de Salut de
les Illes Balears, esmenes 10065 i 10085; secció 73, Institut
Balear de la Dona, esmena 10081. 

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
manté les esmenes a la totalitat dins l’àmbit de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, i les defensarem
argumentalment al plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I per part del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Sra. Santiago té la
paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i totes. El nostre grup
parlamentari també manté les esmenes a la totalitat de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social perquè
consideram que són absolutament insuficients tant en tema de
sanitat com en polítiques d’igualtat, com en temes de serveis
socials; perquè preparen l’externalització de serveis sanitaris;
perquè posen la pressió sobre els ciutadans en temes
d’ingressos, i perquè suposen també, a causa de la reducció dels
pressupostos de l’Estat, unes baixades en tots els programes
sectorials més important de la nostra comunitat autònoma en
tema de serveis socials, com és el pla de prestacions bàsiques,
la dependència i infància. I després també perquè suposen la
desaparició de serveis i programes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I pel torn en contra, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros también dejamos
el debate de la totalidad para el pleno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, per tant, a la votació d’aqueixes
esmenes a la secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. I si cap grup no demana votació separada farem la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I si cap grup no demana votació separada
farem la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

Crec que hi ha hagut una errada en la votació. És cert?
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EL SR. SECRETARI:

Sí, són 8, són 8.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però el Sr. Camps tira cap al seu costat i això és legítim,
si ningú no ho corregeix.

(Algunes rialles)

Molt bé, està corregit, idò.

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí que passam al debat número 16, de
globalitat, agrupació de la secció 18, Salut i Consum, amb les
seccions i entitats afins.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció
18, Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, al programa
411A, direcció i serveis generals de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, esmena 9823; al programa 411D,
planificació de l’assistència sanitària, esmenes 9807 i 8, 9826,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 i 62; i al
programa 413B, programes de salut pública, esmenes 9820,
9810, 9811, 12, 13, 14, 15, 16 i 17; al programa 413C, sanitat
ambiental i alimentària, esmenes 9824 i 25; al programa 413E,
Pla autonòmic de drogues, esmenes 9883, 9818, 19 i 9821; al
programa 443E, protecció i defensa del consumidor, esmena
9809. A la secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al
programa 411B, administració i serveis generals, esmena 9851;
al programa 412A, atenció primària de salut, esmenes 9923,
9909 i 9917; al programa 412B, atenció especialitzada, esmenes
9448, 9922, 9918, 9919 i 20; al programa 412C, assistència
sociosanitària i salut mental, esmena 9921.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 18, Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, al programa 000A, nous programes i no
classificats, esmena 10114; al programa 411A, direcció i serveis
generals Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,
esmenes 10190, 10116 i 10184; al programa 411D, planificació
de l’assistència sanitària, esmenes 10139 i 10140; al programa
413E, Pla autonòmic de drogues, esmenes 10074 i 10110.
Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al programa
411B, administració i serveis generals, esmena 10121; al
programa 411C, formació i investigació del personal sanitari,

esmenes 10125 i 10132; al programa 412A, atenció primària de
salut, esmenes 10129, 10131 i 10137; al programa 412B,
atenció especialitzada, esmenes 10126, 10130, 10133, 134, 135,
136, 10138 i 10128; al programa 412C, assistència
sociosanitària i salut mental, esmena 10123.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, al
programa 413E, Pla autonòmic de drogues, esmena 10228.
Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al programa
412B, atenció especialitzada, esmena 10225. I per part del
diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, secció 18, Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social, esmena 10237.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Estam davant uns pressuposts d’un
govern de dretes, incompetent, incapaç i sense nord, un govern
que ha estat incapaç de negociar a Madrid uns bons
pressupostos generals per a la nostra comunitat autònoma i que
castiga la nostra economia i el nostre consum. Ha aconseguit
enfrontar-se a tots els sectors econòmics, socials i professionals,
i incapaç de generar confiança i seguretat econòmica.

I deim tot això perquè evidentment, a més de fer malbé
l’economia, estan estrangulant tot el que fa referència a
l’atenció de les persones, a l’estat del benestar, i parlam
d’educació, parlam de pensions, parlam d’atenció a la
dependència, i parlam de salut. De salut, que hi ha una projecte
de pressuposts que consagra un canvi de model sanitari del
Partit Popular. Es vol complir una xifra de dèficit i en base a
això es munta una hipòtesi de la sostenibilitat del sistema, i a
canvi d’això s’introdueix tota una sèrie de canvis que es
consagren en aquests pressupostos. Ja no hi ha dret de la
ciutadania a l’atenció sanitària, s’introdueixen copagaments,
medicaments pensionistes, actius un 25% més, exclusió de 400
medicaments, pagament per tractaments ambulatoris dels
hospitals, i avui hem conegut que volen introduir el copagament
de 5 euros per trajecte en el transport sanitari no urgent, que és
més del 90% de transport sanitari. Tot això acompanyat d’una
modificació de cartera de serveis a la baixa, que molts de
serveis passaran a tenir nous copagaments, com ja hem vengut
denunciant, que aquí s’han negat repetidament, però els fets,
com pot ser allò del transport sanitari que avui ja s’anuncia, ens
van donant la raó.

Desgraciadament vàrem tenir oportunitat fa poques dates,
aquí en el ple del Parlament, que l’actual conseller de Salut va
dir amb tota fredor que aquest canvi de model no anava amb ell,
no era la seva responsabilitat, i així molt fàcilment es va llevar
la seva responsabilitat. Igual que aquí a la comissió, a la
presentació del projecte de pressuposts, va justificar d’una
manera molt freda que evidentment tots aquests copagaments de
transport sanitari, de material ortoprotèsic, dietètics, eren eines
simplement per ajustar les despeses, eines de gestió, i a això va
dir, incorrectament, eficiència. Això no és més que una part de
la seva mentida.
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Evidentment el Partit Popular parteix d’un concepte que ha
consagrat a través de llei que la salut no és un dret de
ciutadania, la salut passa a ser un bé de consum, passa a tenir
una part de negoci i per tant avui ens trobam davant un projecte
de pressuposts en salut, família i benestar social que fan
referència a la defensa d’aquest model de sanitat que vol el
Partit Popular. Ens trobam que la Conselleria de Salut té un
pressupost de 1.141 milions, la qual cosa suposa d’entrada una
diferència de 103 milions respecte del que gastarà enguany la
Conselleria de Salut. Per tant ja trobam una insuficiència
pressupostària de 103 milions d’euros. Això simplement si ens
creim les paraules del Sr. Conseller. Per altra banda ens trobam
una transferència corrent de l’ib-salut que passa de 1.145
milions a 1.095 milions, és a dir, baixen un 5% els doblers que
hi haurà per atendre la salut de les persones de la nostra
comunitat autònoma. Per primer cop ens deixen amb una
finançació inferior a 1.000 euros per habitant a la nostra
comunitat autònoma. 

Si afegim a això que l’aportació a través dels pressupostos
generals de l’Estat a través de conveni -estam parlant de fons de
cohesió, estratègies de salut, pla de qualitat, pla nacional de
drogues, pla nacional de sida- queda reduïda a res, ens trobam
amb un projecte de pressuposts trist i esquifit.

Només d’entrada dues pinzellades. 68 milions manco per a
professionals sanitaris. O una important baixada de capítol 6,
que ja sabem que no volen fer infraestructures, però estam
parlant de manteniment, de reposició, d’informàtica. Per aquest
motiu manifestam que són uns pressupostos irreals, insuficients
i no adequats a les necessitats. El mateix conseller reconeix que
li falten 103 milions d’euros respecte del que diu que gastarà
enguany. 

Nosaltres hem presentat unes esmenes que estan elaborades
des d’una màxima responsabilitat, simplement per complir uns
mínims de compromisos i de necessitats, una actitud que és molt
diferent de l’actitud dels darrers anys de l’anterior legislatura
que va tenir el Partit Popular davant aquesta cambra. Són unes
esmenes que intenten cobrir forats que aquests pressupostos, ja
dic, antisocials, ens presenta avui el Partit Popular. 

Hi ha esmenes relacionades amb la salut pública, no... en
favor d’un pla de prevenció de càncer de còlon, per exemple;
d’omplir un capítol del pressupost que són les campanyes de
salut, entre elles el pla de detecció precoç del càncer de mama,
que han quedar reduïdes a zero euros. Hi ha un conjunt
d’esmenes que van referides a l’àmbit de les
drogodependències, com també hi ha esmenes que intenten
mínimament desenvolupar i implementar les estratègies de
salut, o tornar a recuperar la figura garantista del defensor de
l’usuari del sistema sanitari públic i la seva oficina amb una
esmena que presenta un pressupost molt raonable. Hi ha
esmenes relacionades amb l’àmbit de la recerca i la formació,
qüestió que han abandonat literalment.

Evidentment hi ha infraestructures que afecten el Servei de
Salut, des d’esmenes per començar a rehabilitar i reformar
l’antic hospital de Son Dureta, com pot ser l’antic hospital
Verge del Toro de Maó, o una partida pressupostària per
reprendre el projecte necessari de reforma i ampliació de
l’Hospital de Manacor. 

Vull fer esment a un grup d’esmenes que fan referència a
una infrapressupostació, per exemple, de les receptes mèdiques,
del reintegrament als pensionistes del que els han llevat per
receptes mèdiques, i evidentment una esmena específica per
poder cobrir el pressupost del programa d’atenció dental
infantil, que ha desaparegut del pressupost. Hi ha esmenes per
retornar el pressupost a transport sanitari; ara sabem per què
manquen quasi 9 milions al transport sanitari: perquè pensen
que això serà cobert pel copagament dels ciutadans. 

Hi ha dues esmenes que van amb relació a plantejar un pla
de xoc davant les llistes d’espera: més de 120.000 persones
esperen a les llistes d’espera. Ja sabem que és un tema que
preocupa al conseller; el problema és que no l’ocupa. 

Hi ha esmenes que van referides a la possibilitat de
contractar i mantenir professionals sanitaris. Ja ho he dit abans:
68 milions menys per a professionals sanitaris, 13% manco a
Son Espases, 18% manco a Son Llàtzer, o 13% manco a Can
Misses a Eivissa. 

Evidentment hi ha esmenes que van referides a la Gerència
d’atenció primària de Mallorca, que també la deixen esquifida,
o a l’illa de Menorca.

En relació amb Eivissa, a més d’esmentar aquestes esmenes
que van referides a mantenir qualitat assistencial a través dels
professionals sanitaris, tant a primària com a l’hospital de Can
Misses, hi ha una esmena que va referida a la dotació per al
Servei de Radioteràpia del nou hospital; una esmena referida a
posar en funcionament ja el centre de salut de Sant Josep de Sa
Talaia, que fa més d’un any que està acabat; la posada en
funcionament de la primera fase del nou hospital de Can Misses,
que fa més d’un any que està acabada, o aquesta esmena que va
lligada a la residència de Cas Serres, per 500.000 euros.

Evidentment, les mancances també són a l’hospital de
Manacor, a l’hospital de Son Llàtzer, al 061 o al complex
hospitalari de Mallorca, són necessitats, esmenes que es fan per
la necessitat de cobrir, com a mínim, el pressupost mínim de la
Conselleria de Salut.

I evidentment, al final també presentam una esmena de
30.000 euros per a les associacions de consum, perquè puguin
desenvolupar el lloc que els correspon a les juntes d’arbitratge
i al seu funcionament.
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Evidentment, també en posam que la vàrem posar l’any
passat, d’aquell compromís que existia per a la Conselleria de
Salut del compliment de l’Estratègia d’Atenció Primària Segle
XXI perquè arribi al 16% del pressupost de l’ib-salut i que no
s’acompleix.

Per tant, són un caramull d’esmenes que estan fetes amb
responsabilitat, amb uns conceptes de compliment d’unes
necessitats bàsiques per al funcionament del Servei de Salut, la
qual cosa vol dir personal necessari; manteniment de cartera de
serveis; manteniment de qualitat assistencial, sense cap
estridència, sense cap maximalitat i per tant el que demanam és
el suport dels altres grups parlamentaris per tenir uns
pressuposts reals i que defensin l’estat del benestar dins l’àmbit
de la salut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I 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. Ja hem comentat quan hem parlat de
l’anterior debat que nosaltres votàvem una esmena a la totalitat
perquè aquests pressuposts ens semblaven absolutament
insuficients per cobrir les necessitats bàsiques en temes sanitaris
de la població de les Illes Balears. Una altra era pensant que són
uns pressuposts que si s’aproven amb la forma com els ha
presentats el Govern en el Parlament preparen l’externalització
de serveis que no són els de la seguretat, els de neteja, els
d’informàtica, perquè en això ja tenen unes partides
específiques en els pressuposts, sinó que preparen
l’externalització de serveis com poden ser analítiques, com
poden ser radioteràpia, etc., vull dir serveis que en aquest
moment es donen a través dels serveis públics.

També hem dit que ens preocupaven molt aquests
pressuposts perquè a través dels ingressos es veu la clara
voluntat del Govern de pressionar els ciutadans per aconseguir
més ingressos, hi ha pujades espectaculars en els capítols de
més d’1 milió d’euros, dirigit als ciutadans, de la pressió que els
ciutadans paguin. Això té a veure amb la cada vegada més
presència del copagament a la nostra comunitat autònoma per
a serveis bàsics sanitaris, com els que ja ha anunciat o ha
comentat el Sr. Thomàs.

I després també la desaparició de serveis i programes, també
això ens preocupa, perquè nosaltres hem anat a les memòries
d’aquests serveis i d’aquests programes de l’any 2010 i l’any
2011 i no hi ha baixades de demanda, tot el contrari, hi ha un
augment de demanda a tots aquests i, en canvi, en els
pressuposts de la comunitat autònoma desapareixen.

Per tant, totes les nostres esmenes han anat dirigides a
modificar aquestes situacions, aquestes quatre variables que,
parlant de salut, són preocupants. Pràcticament totes les nostres
esmenes, la 86, la 90, 93, 94, 95, 96, 98, 83, 81, 85, 92, 89, 91,
97, 144 i 150 van dirigides a mantenir el capítol 1, que ja és
insuficient i que tenim les respostes sanitàries del colAlectiu de
treballadors de la nostra comunitat autònoma que, de forma
periòdica, es manifesten, expressen que no donen a l’abast, que
ja no poden pus. Doncs, la resposta del Govern és reduir capítol
1, reduir personal.

Amb unes llistes d’espera que no aconseguim baixar. Una
resposta del Govern, de les poques que tenim, ens diu que hi ha
més de 2.000 persones a la nostra comunitat autònoma que
esperen més de sis mesos per ser operades, més de sis mesos per
ser operades, quan l’agost del 2011 hi havia zero persones amb
més de 180 dies. Davant aquesta situació la solució que ens
dóna el Govern és baixar el capítol 1.

I curiosament aquests 60 i busques de milions de manco del
capítol 1 es veuen compensats amb una partida de quasi 44
milions de més, en relació amb els pressuposts del 2012, al
capítol altres empreses, sense especificar que són altres
empreses. Insistesc que no poden ser l’argument que siguin
neteja, seguretat o informàtica perquè aquestes empreses ja
tenen una partida específica. Per tant, a una partida de capítol 2,
absolutament genèrica, hi ha més de 44 milions. Aquest
parlament pensam que no pot aprovar una partida tan genèrica
de 44 milions de més en relació amb el 2012, que no sabem cap
on aniran.

Després hem dit que també ens preocupava la desaparició de
serveis i programes, doncs jo no sé què faran els diputats de
Menorca i els d’Eivissa, en aquests pressuposts desapareixen les
partides de Menorca i d’Eivissa de salut mental i de Mallorca es
redueixen 800.000 euros, desapareixen directament. Els serveis,
el capítol o la secció que anava a Eivissa i a Menorca en temes
de salut mental, desapareix, i 700.000 euros menys, o 800.000
si ara no ho record bé, a Mallorca; això és un insult al
Parlament, aquí es va constituir una ponència de salut mental
per millorar la salut mental dels ciutadans, l’assistència a la
salut mental dels ciutadans, i el Govern a aquesta ponència li
respon amb una reducció importantíssima dels capítols de salut
mental a les tres illes.

El mateix passa amb drogues, també desapareixen, es
redueix considerablement, pràcticament desapareix, quan tots
els nostres especialistes que han vengut aquí a parlar de salut
mental ens deien l’important que és el tema de l’abordatge de
drogues per als problemes de salut mental, que de vegades
deriven cap això.

Després desapareix el PADI, el Programa d’atenció dental
infantil, i és curiós, perquè si vostès veuen la memòria que ens
presenta la secció 60, el Servei de Salut Mental de les Illes
Balears, veuran que un dels objectius que té a la seva memòria
és promocionar i augmentar el Pla d’atenció dental infantil;
doncs aquest objectiu s’acompleix reduint més d’1.100.000
euros aquest programa. Difícilment s’acomplirà l’expectativa
del Govern, que ara no trob la pàgina, però que vostès poden
mirar i la poden trobar. Augmentar i promocionar, doncs es
redueix en més d’1 milió.
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Un altre dels aspectes que també consideram que és
absolutament preocupant és l’eliminació dels mediadors
culturals a hospitals i a centres de salut, queden només dues
persones, només se’n mantenen dues, a un moment que és de tal
importància que els immigrants entenguin els seus drets, i de
vegades no controlen ni l’idioma castellà ni l’idioma català, i és
vital perquè els han canviat, amb manco de vuit mesos els han
canviat tot el seu sistema sanitari: tenim immigrants que tenen
dret a la prestació sanitària, altres que no tenen cap dret, altres
que la tenen parcial, altres que depèn de l’edat que tenguin,
altres depèn de si és greu o no és greu, altres depèn de si té una
malaltia infecciosa o no la té. Per tant, és imprescindible que
aquests mediadors culturals facin més feina que mai aclarint la
situació i la resposta del Govern és: desapareix aquesta
contractació de mediadors i només en queden dos per al conjunt
de Mallorca i Eivissa i a Menorca també en mantenen un.

Per tant, nosaltres pensam que amb els mateixos doblers hi
ha altres possibilitats de fer altres pressuposts, que siguin uns
pressuposts més socials, que siguin uns pressuposts més dirigits
a les necessitats de la població, a les necessitats sanitàries. I en
aquest sentit, perdonin, abans d’entrar d’on traiem els doblers,
defensam la creació del Defensor del Pacient, no pot ser que
només facem cas a Europa quan ens parla de controlar el dèficit,
sinó que també ens diu que aquesta figura és imprescindible en
el sistema d’Europa, en aquest sentit Europa no és important, no
li hem de fer cas, només li hem de fer cas per al dèficit. Per tant,
una de les nostres esmenes també és la creació del Defensor del
Pacient, que és l’esmena 74.

Com modificam aquests pressuposts amb la mateixa
quantia? Passam tot el que podem d’aquest capítol 2 genèric,
que són més de 43 milions, a capítol 1. Si es pot fer la feina des
d’una empresa externa, mantenguem els nostres professionals,
perquè amb l’externalització es perd el valor de la feina, perdem
processos de feina, perdem formació, el capital, el patrimoni
que suposa que els treballadors públics facin feina en equip, si
s’externalitza es quedarà a l’empresa. Abans d’això nosaltres
vàrem demanar a una pregunta parlamentària al Sr. Conseller de
Salut, a veure si pensava externalitzar o privatitzar; ens va dir
que privatitzar no, però externalitzar no ens va contestar, ens va
parlar de dependència. Per tant, no entenem, insistesc, i pens
que aquest parlament li ha de demanar, i suposam que encara hi
haurà un debat, què pensa fer amb aquests 44 milions? Nosaltres
sospitam que els vol externalitzar i nosaltres els posam tots a
capítol 1.

Després també, traiem partides d’altres partides genèriques,
com és que a l’any 2012 hi havia uns 48.000 euros i ara, a l’any
2013, hi ha 472.000 euros amb diverses partides genèriques,
també de capítol 2.

Després també traiem doblers de Marivent, pensam que a un
moment com el que passa la nostra comunitat autònoma, amb
índexs de pobresa altíssims, amb reducció de sanitat, amb
reducció d’educació, sense cobrir necessitats socials, no podem
ser generosos, podíem ser generosos quan ho podíem ser, però
en aquest moment no podem ser generosos; no podem explicar
a la població que reduïm sanitat, que reduïm educació, que no
tenim doblers per a les ONG, que reparteixen aliments gràcies
a la solidaritat dels ciutadans, i en canvi destinen 1.600.000
euros a la família real perquè vengui 30 dies, quan no es pot ser
generós no es pot ser generós i no estam en condicions de

poder-ho ser. Per tant, aquest capítol 1 també pensam que pot
anar a part de sanitat.

I després, els interessos. Els interessos en aquests
pressuposts pugen, interessos reconeguts pel Govern en
pregunta amb resposta escrita: l’any 2011, 128 milions
d’interessos; l’any 2013, en justifica 303. Com s’han endeutat
per pagar de 128 a 303? Pensam que aquí hi ha una borsa
inflada de doblers, sí. És que vostès s’han endeutat tant per
pagar de l’any 2011, el 31 de desembre del 2011, de 128 a 303
milions d’euros, només en interessos? Per tant, aquí pensam que
hi ha una partida important que nosaltres hem incorporat a
sanitat i a serveis socials, però especialment a sanitat, per
almanco garantir aquest funcionament de sanitat, on falten més
de 113 milions.

Demanam el suport, li deim al Grup Parlamentari Socialista
que nosaltres donarem suport a totes les seves esmenes perquè
són molt semblant a les nostres, intentar compensar el capítol 1,
vostès ho fan per una altra via, que també ens aniria bé: el
Defensor del Pacient i altres mesures de caràcter preventiu, i
també intentar mantenir programes que tenen una tradició a la
nostra comunitat autònoma i que funcionen i que tenen
demanda. Per tant, donarem suport a la proposta del Partit
Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, no és present. I el diputat no adscrit,
Sr. Pastor i Cabrer, té la paraula, si la vol, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, crec que la diputada no adscrita també té 1, jo som el 2,
o sigui que també ha presentat esmenes a aquesta secció. I bé,
m’ha demanat, ella per qüestions familiars no pot ser aquí, m’ha
demanat també que les donàssim per defensades amb els seus
propis termes.

Pel que fa a l’esmena que he presentat jo a la conselleria,
està agafada de l’execució dels pressuposts; és a dir, crec que
hem intentat o he intentat presentar una esmena el més real
possible, ajustant-me a les liquidacions de pressupost i a la
despesa sanitària que pensam que és inevitable per tal de
mantenir un sistema sanitari públic de qualitat.

És clar que el pressupost no és una garantia que això també
sigui així, perquè veim que a un pressupost que a sobre encara
s’ha baixat, augmenten les llistes d’espera i sobretot augmenta
també la pressió damunt els professionals, però com a mínim
poder partir amb un pressupost que garanteixi els serveis
mínims, crec que hauria de ser una de les responsabilitats
d’aquest parlament i d’aquest govern.
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Veim impossible, totalment impossible (...) aquesta
conselleria sense reduir serveis o sense empitjorar els serveis
dels ciutadans amb la quantia que està pressupostada. És ver que
si una conselleria de qualsevol govern s’ha caracteritzat per
incomplir sistemàticament els pressuposts i a final d’any, quan
comprovam la liquidació, ara mateix comprovam que s’ha
gastat molt més del pressupostat, precisament ha estat la
Conselleria de Salut, a tots els governs, imaginam que perquè
les necessitats, en aquest cas, que defensa o que cobreix aquest
pressupost a molts de moments fa que les necessitats passin per
damunt fins i tot del propi pressupost.

Bé, el que ens fa por i ens espanta és que aquest govern
assegura i garanteix que no s’incomplirà el pressupost i que no
es gastarà res més del que estigui pressupostat, aleshores ho
veim totalment inviable; és a dir, si, com a mínim, tenguéssim
la garantia que si hi ha necessitats es podran cobrir, doncs
segurament ens donaria una tranquilAlitat.

Crec que ja són massa els fronts que tenim oberts, en aquest
en aquesta comunitat, i crec que el sistema sanitari és un d’ells
i de cada vegada més. Podem comprovar que es posen pegats
damunt els problemes actuals, que en aquest moment s’ha
renovat una gran part important del colAlectiu sanitari amb un
contracte de tres mesos, de tres mesos que no condueix
absolutament a res, perquè en el mes de febrer tornaran a estar
exactament igual, i aquest personal avui que s’ha renovat per
tres mesos, que dins el pressupost de l’any que ve no hi ha
consignació pressupostària suficient, garanteix serveis
essencials dels hospitals públics d’aquesta comunitat, com
podrien ser cardiologia, com podrien ser neurologia, com
podrien ser traumatologia, que sense aquests professionals, és
a dir, ja no és manca de voluntat, sinó que és una total
impossibilitat de complir l’objectiu.

Bé, nosaltres demanaríem també en aquest cas que es fes
una reflexió. No hem volgut presentar esmenes puntuals a
capítols concrets o a serveis concrets, en primer lloc perquè és
molt complicat, en aquest cas, com a diputat, sense tenir cap
tipus de servei, sense tenir cap tipus d’ajuda, doncs fer les
esmenes, du molta feina, i segon, perquè hem pensat que
l’important seria que el conseller de Salut, que ho vaig dir l’altre
dia en el plenari, i no ho vaig dir amb cap to ofensiu, perquè ni
el conseller de Salut ni cap, ni els regidors de Manacor, fan el
pressupost, sinó que el fa el regidor d’Hisenda i el batle perquè
al final qui té un criteri general i veu per damunt els altres,
tengués un instrument més, en aquest cas pressupostari, per
poder fer una execució de pressupost més real.

Perquè jo vull pensar que les coses no s’han fet bé, i quan
dic que no s’han fet bé vull pensar que no s’ha fet aquest
pressupost tenint clar quin servei es donarà, crec que s’ha fet un
pressupost i ara a partir d’aquest pressupost s’aclarirà quin
servei es vol donar; això vol dir que anam a l’inrevés, però com
a mínim ens garantiria que si això s’ha fet a l’inrevés hi hauria
possibilitat de discutir quins serveis es donaran i de convèncer
a un moment donat un increment de pressupost en el capítol
sanitari. Però si realment aquest pressupost s’ajusta a un model
sanitari que es vulgui executar dins aquest any, doncs la cosa
realment es converteix en molt perillosa per als ciutadans
d’aquesta comunitat.

És ver que aquest pressupost no significa res, però crec que
aquest pressupost és un camí o en aquest cas una direcció cap un
camí de la privatització dels hospitals públics, no tots, però sí en
part d’aquesta comunitat. Ens agradaria que es ratificàs i si no
s’accepta en la seva totalitat, ho dic perquè és una quantia
important, pensam que és la mínima, pensam que és la mínima,
com a mínim que s’acceptàs una part, una transacció amb una
quantia més important que la que hi ha pressupostada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Palau, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. És obvi que els diputats de
l’oposició han fet un estudi dels pressuposts i un esforç per
presentar-hi esmenes, però nosaltres pensam que fer esmenes en
aquests pressuposts és el més fàcil, és gratuït, el que és
complicat és fer els pressuposts i quadrar-los, sobretot amb les
circumstàncies actuals. Si fos una cosa senzilla, pensam que el
Govern del pacte els hagués sabut fer l’any 2011 i no va ser
capaç de presentar un pressupost per a aquesta comunitat, tal
vegada perquè les reivindicacions que avui plantegen davant del
Govern de Madrid tampoc no varen donar el seu fruit, a pesar de
la conjunció astral de Govern d’esquerres que hi havia en aquell
moment i que s’anunciava amb tant de rebombori, però
recordam que el conseller de Salut d’aquell moment, el Sr.
Thomàs, viatjava molt sovint a Madrid, però no venia
precisament amb les butxaques plenes ni ca aconseguir cap
finançament extraordinari ni per als serveis de salut ni tampoc
per a la construcció de l’Hospital de Son Espases.

Com dic, és fàcil venir, presentar moltes esmenes, disparar
amb pólvora de rei, posar i llevar d’aquí i d’allà, com si els
recursos fossin ilAlimitats, però per desgràcia, sabem que no ho
són. I aquest Govern, que alguns qualifiquen d’inepte, però sí és
capaç de presentar pressuposts, no com altres, ha elaborat amb
molta responsabilitat uns pressuposts austers, realistes, que
cobreixen les necessitats principals dels ciutadans de la nostra
comunitat en matèria de salut. I el que consideram que no
s’ajusta als interessos dels ciutadans de les nostres illes en molts
de casos són les esmenes que avui defensa aquí l’oposició.

Jo no les podré valorar totes, perquè n’hi ha moltes i
necessitaria més temps del que tenc, ja tornarem incidir-hi la
setmana que ve en el debat del plenari, però sí vull fer algunes
consideracions generals. 
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Vostès sempre funcionen i actuen des de la negació de la
crisi, com si venguessin d’un altre planeta, sense tenir en
compte la baixada d’ingressos i el deute acumulat els últims
anys, un deute que ara s’ha d’afrontar i que és un fet que
comporta inevitablement més restriccions damunt els
pressuposts i que obliga el Govern a prioritzar i a baixar les
despeses en pro d’una gestió més eficient. I per això trobam que
esmenes com la que fa el PSOE d’afectar 8 milions dels
pressuposts per reformar Son Dureta, una altra d’afectar 1 milió
d’euros per al Pla d’usos de Verge del Toro, una altra d’afectar
2 milions per a l’ampliació de l’Hospital de Manacor entre
d’altres esmenes que són del mateix estil, consideram, primer,
que són qüestions que evidentment no varen ser prioritàries la
passada legislatura, però que davant les circumstàncies i els
nombres que ara tenim, són propostes plantejades totalment
d’esquena a la realitat, que obvien el context i que tenen un
esperit més demagògic que un rigor polític. El Govern sí que
creu que són inversions necessàries, així ho ha manifestat, així
ho ha votat favorablement el nostre grup en moltes ocasions,
però hem de dir que ara mateix no són executables perquè no hi
ha la disponibilitat econòmica que ho permet.

També hi ha un gran grup d’esmenes, tant del PSOE com
del PSM, coincidents, totes adreçades a incrementar el cost del
capítol 1, de pujar les despeses de personal, amb més
contractació i més despesa. Miri, el Govern gasta en personal
allò que pot gastar, ni més ni menys. Gasta el que pot pagar,
perquè supòs que tot el personal que treballa a la Conselleria de
Salut vol cobrar la seva nòmina, i pensam que és suficient i
necessari per poder mantenir uns serveis sanitaris de qualitat. Si
no arrossegàssim el deute que arrossegam, òbviament no
l’hauríem de pagar, ni tampoc els interessos que comporta, ara
tendríem més sous per poder contractar més gent, contractar
més serveis i pagar millor aquest personal. I aquí vull recordar
que fa tres anys que el Govern del pacte ja va haver de congelar
uns acords amb el personal, signats sobre la carrera
professional. I ho van fer per poder quadrar aquests pressuposts,
per poder mantenir els serveis i les prestacions. Per això trobam
que ara hauríem de ser més seriosos, més coherents i entendre
que si el govern actual no destina més recursos a la contractació
de personal en el capítol 1, és perquè ara mateix no pot fer-ho.

Respecte de les esmenes que fan referència al transport
sanitari, vull apuntar que per a aquest govern aquesta és una
qüestió tan important que des que ha entrat a governar el Partit
Popular, els serveis de transport de pacients entre illes
funcionen, els pacients no han de treure els sous de la seva
butxaca, com passava a finals de la passada legislatura, que no
es pagaven els bitllets a través de les agències de viatges i ho
havien de fer de la seva butxaca. Ara és un servei restablert i
amb uns convenis amb AVIVA signats i, per tant, es paga i
funciona.

També hi ha un conjunt d’esmenes referents a actuacions
que ja són desenvolupades per la conselleria i que tenen un
finançament. N'esmentaré algunes com els plans de prevenció
de drogues, els programes educatius per a salut a l’escola,
programes de salut sexual i reproductiva, prevenció de càncer,
es treballa conjuntament amb les associacions; prevenció de
tabaquisme i alcoholisme també s’atenen des dels plans
d’addició de drogues; la prevenció del càncer de mama, millores
en sanitat ambiental i alimentària, el PADI segueix en marxa, no
és cert que s’hagi eliminat la contribució del pressupost en el

PADI; en el programa d’obesitat hi ha preparada una interessant
iniciativa per desenvolupar en el 2013 i que aviat el conseller
l’anunciarà. 

I totes aquestes actuacions, com saben, no són noves,
funcionen, sí que hi haurà recursos, sí que hi ha un compromís
del Govern per dur-les endavant. Tal vegada vostès fessin un
altre tipus de gestió, però estan presents en el pressupost, estan
cobertes i contemplades per l’acció de Govern durant el 2013.

Servei de radioteràpia a Eivissa. Se’ns proposa una esmena
del PSOE de 3 milions. Nosaltres confiam amb el compromís
que té aquest govern amb la radioteràpia a Eivissa. Confiam que
abans d’acabar aquesta legislatura haurem vist que s’executen
obres i que aquest servei va endavant, però també hem
d’entendre que tal vegada el 2013, en un moment tan crític
econòmicament, no sigui possible.

Posar en funcionament -una altra- el centre de salut de Sant
Josep, és un compromís d’aquest govern, de la conselleria i
confiam en què el 2013 aquest centre veurà com s’obrin les
seves portes i entra en funcionament, un centre que el Govern
del pacte ja anunciava que obriria quan presentava els
pressuposts de l’any 2010. Han passat tres anys i en aquell
moment no es va fer. Per tant, nosaltres entenem aquesta
reivindicació, hi estam totalment d’acord, estam damunt el
Govern perquè obri aquesta nova infraestructura tan necessària
a Eivissa, però els hem de dir que vostès no són els més
capacitats per donar lliçons en aquest sentit.

També una altra esmena relativa a un pla de formació per a
professionals. És una actuació que també està contemplada per
part de la Conselleria de Salut i que ben aviat també serà
anunciada per part del conseller.

Adquisició d’un TAC per a l’Hospital de Formentera. Aquí
coincideixen una esmena del PSOE i una esmena de la diputada
de Formentera. A nosaltres ens agradaria molt que la conselleria
pogués fer aquesta adquisició quan abans millor. Però vull
recordar que si miram el Diari de Sessions d’aquest mateix
debat tres anys enrera, el diputat d’aquell moment de
Formentera, Sr. Josep Mayans, ja reivindicava aquest mateix
TAC per a l’Hospital de Formentera. Per tant, és evident que en
aquell moment no era per a vostès una qüestió prioritària. 

També ens agradaria molt que el Govern disposàs de més
recursos per als serveis de salut mental de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, ja que a l’anterior legislatura només es va
pensar en Mallorca, però entenem, no ens queda altre remei, que
hi ha uns límits pressupostaris marcats, que la disponibilitat és
la que és i que tal vegada ara mateix no sigui possible, però des
del nostre grup estarem sobre aquesta qüestió i serem
reivindicatius, per tal que al llarg del 2013 es millori aquesta
dotació.
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Respecte de les propostes que ens fa el PSM, en trobam
moltes coincidents quant a contingut. Una d’elles és curiosa, és
el tema de recolAlocar tot el personal de Marivent a la
Conselleria de Salut. Bé, no sé, Sra. Santiago, jo quan hagi
d’anar a l’hospital i m’hagin d’operar, m’agradaria que fos un
cirurgià d’un hospital, no fos un treballador de Marivent el que
em fes la intervenció. Però bé, bromes a part, és un poc curiós.
De totes maneres quan vostès governaven, i vostè formava part
del govern anterior, no va pensar amb aquesta qüestió que ara
considera tan prioritària.

Quant al Pla de xoc per afrontar les llistes d’espera, bé, tant
de bo poguéssim disposar d’una partida important per fer aquest
Pla de xoc. Per un costat hi ha el compromís del conseller de
millorar aquest tema, hi ha l’augment de les hores que ha de fer
el personal sanitari i que serà molt positiu per a aquesta
reducció, però en un moment determinat un govern va optar per
malbaratar els doblers, els sous, i també es varen fer unes
inversions de recursos per fer aquests plans de xoc en aquell
moment, gastant uns sous que evidentment ara ja no es tenen.
Per tant, s’hauran d’afrontar les llistes d’espera amb una
perspectiva d’eficiència.

Una altra proposta del PSM, la que fa referència als
mediadors culturals dels hospitals, he de dir que no és cert que
s’hagin eliminat, com ha dit la Sra. Santiago, sí que el Govern
tal vegada troba que hi ha necessitats més prioritàries, però
aquests mediadors culturals continuen treballant en els
hospitals.

I quant a la figura del Defensor del pacient, saben vostès que
fa un any ja es va eliminar precisament en els pressuposts per a
l’any 2012, perquè el Govern considerava que no era un servei
prioritari, ja que les oficines d’atenció als usuaris que es troben
en els hospitals funcionen perfectament i aquesta necessitat està
coberta.

I pel que fa a l’esmena del Sr. Pastor, li he de dir que tant de
bo poguéssim aprovar-la i posar més sous als pressuposts de
Salut. Això és el que ens agradaria a nosaltres, a tots els diputats
del Grup Parlamentari Popular, però som realistes, sabem què
li ha costat al Govern elaborar aquests pressuposts, confiam
amb la seva voluntat, amb la seva responsabilitat i amb la seva
serietat per executar-los amb l’optimització màxima dels
recursos i amb eficiència, i si ara mateix no n’hi ha més, no n’hi
ha més.

I ja per acabar, ens deia el Sr. Thomàs en la seva intervenció
que el Govern gastarà 103 milions més dels que té pressupostats
per a 2013. Bé, el mateix ens va dir fa un any, però es va
equivocar amb les xifres. Veig que com a vident no funciona,
com a conseller tampoc no va funcionar i com a vident no
funciona. Enguany segurament tancarà la liquidació de 2012
amb un dèficit d’uns 30 milions. Per tant, la xifra que vostè
pronosticava no ha quedat gaire ajustada. Tal vegada ho diu
perquè vostè sí que tenia per costum disparar la xifra de dèficit
i entre el que pressupostava i el que gastava hi havia una vara
(...) i així hem caigut de cul tots. Crec que va ser el darrer any
en què va executar els seus pressuposts quan hi va haver una
diferència d’uns 250 milions. Tant de bo els tinguéssim ara per
fer una gestió menys austera de la que ens veim obligats a fer i
per donar compliment a totes les seves esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Sra. Palau, miri, jo utilitz les dades
que ha donat el Sr. Conseller i si acceptam com a bones les
xifres que ell dóna de tancament de 2012 i veim la partida
pressupostaria d’enguany, hi ha una diferència de 103 milions
d’euros; és a dir, disposarà de 103 milions d’euros manco d’allò
que han gastat l’any 2012. I això ens dóna una transferència
corrent per atendre els ciutadans que baixa un 5% i, per tant, ens
situa per sota dels 1.000 euros per habitant.

Però evidentment el primer que vull manifestar és el suport
del Grup Parlamentari Socialista a les esmenes presentades pel
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, a les esmenes
de la Sra. Font i a l’esmena del Sr. Pastor.

Evidentment partim d’un pressupost que té 103 milions
manco que l’any passat, aquesta és la realitat. I el pressupost és
un instrument per dir què vull fer, com ho vull fer, amb qui ho
vull fer. I nosaltres hem presentat esmenes modificant les
partides, no hem ficat un euro més perquè el plenari de la
setmana passada va fixar les dades. Per tant, nosaltres l’únic que
deim és que pensam en què s’han d’utilitzar els doblers.
Nosaltres prioritzam unes coses i vostès unes altres. Això són
les esmenes. Nosaltres no augmentam el pressupost. El que
nosaltres feim és agafar doblers d’altres partides i les empram
per coses concretes. Evidentment, si ja era insuficient el
pressupost l’any passat, l’any que ve serà molt més inferior i és
per justificar un canvi de model, i això és claríssim. 

Cartera de serveis. Legislatura passada, persones que
esperaven més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica,
durant quatre anys, cap ni una. Ara, milers de persones per
damunt de sis mesos. Això és el que vostès estan oferint als
ciutadans. Això és minvar la cartera de serveis. A vostès els és
igual que la gent esperi, que pateixi, que es desesperi, molt bé,
ho torn dir, l’altre dia el conseller, després de 17 mesos, va dir
que li preocupava i jo el que vull és que s’ocupi, no que es
preocupi. Per tant, vostès no accepten modificar aquestes coses.
El tema de les 37,5 hores ja fa mesos que existeix i en els
hospitals ni han començat a moure un dit amb les 37,5 hores.
Aquesta és la realitat.

Vostè parla de prevenció. Han eliminat les campanyes de
salut, pressupost zero. El pressupost del PADI, d’1.100.000 a
57.000 euros. Vostè diu que continuaran fent, no sé què faran.
Si no, digui'ns-ho. Vol que parlem de càncer, del pressupost del
Pla de detecció precoç de càncer de mama?, o del càncer de
colon que ja vàrem presentar l’any passat i ens varen dir que
estava inclosa i no han fet res? Aquesta és la realitat. Vol que
parlem de professionals sanitaris? Baixen el pressupost en 68
milions d’euros. A Son Llàtzer el capítol 1 baixa un 18%, 18%.
Això són molts de milions, això vol dir que hi ha gent que
deixarà de fer feina i els que quedin, quedaran amb unes
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condicions laborals i professionals molt pitjors. Aquesta és la
realitat. 

Aquí s’ha fet una comissió per parlar de salut mental i vostès
saben què s’ha dit i encara baixen el pressupost, no és que
s'augmenti, es baixa. Clar, vostès diuen que es manté la qualitat
assistencial, clar si per a vostè és el mateix esperar una mitjana
de demora quirúrgica de 50 dies, que és com ho vàrem deixar
nosaltres, a una demora que actualment deu ser prop dels 100
dies?, això és qualitat assistencial? Crec que qualcú està
equivocat i en aquest cas crec que no som jo. Això és el que està
passant desgraciadament avui en dia.

Fins i tot eliminen una figura garantista, la Defensora del
pacient, que en el darrer pressupost eren 81.000 euros. Sap què
suposa l’augment de sou dels directius del Servei de Salut?, ho
sap? 80.000 euros?, no, moltíssims més. Això sí que ho han
prioritzat i vostès diuen, ho va dir el conseller assegut en aquella
cadira l’altre dia, diu que el copagament dels ciutadans són
elements de gestió i que això és eficient. Clar, si no se sap què
és eficiència. Vostè té una necessitat?, idò pagui, això és el que
diu. Li posaré un exemple que avui va molt bé. Aquells
copagaments que han negat aquí repetidament, per exemple de
transport sanitari no urgent, que és el 90% de transports. Mirin
com tracten les persones, quina culpa té la padrineta de Campos
que s’ha romput el ballador i ha d’anar a rehabilitació a Son
Espases?, 5 euros, 5 euros, 5 euros per trajecte. A la padrina del
Passeig Mallorca major de 65 anys, vostès li desgraven un 15%
de l’IRPF del tram autonòmic si contracta una assegurança
privada de sanitat. Aquest és el valor que tenen les persones per
a vostè, una que pagui i a l’altra l’ajud a contractar una
assegurança privada. Aquesta és la realitat a dia d’avui, i
evidentment estan donant passes per anar ampliant els àmbits de
gestió cap a la privada.

Vostè diu que el transport sanitari... No s’ha mirat els
pressuposts, eh?; al transport sanitari hi manquen 9 milions
d’euros, 9 milions d’euros! No em parli d’un conveni, estam
parlant del transport sanitari no urgent, estam parlant
d’ambulàncies. Hi manquen 9 milions d’euros, que evidentment
es pagaran amb el copagament dels ciutadans. Això és el que
veig que a vostè li fa gràcia.

Molt bé, vostè reconeix que és important radioteràpia, que
és important el nou hospital d’Eivissa, que és important obrir el
centre de salut de Sant Josep de Sa Talaia. A veure quin dia ens
conten quants de doblers més ens costa tenir l’hospital nou
aturat i no haver-lo posat en funcionament, perquè això cada dia
ens està costant doblers a tothom. Vostès que parlaven
d’aquell..., “sólo nos gastaremos lo que tenemos”; però si ja els
documents oficials de la conselleria, GESMA, pressupost 2012,
40 milions d’euros; despesa real a 31 de desembre, 46,6, una
desviació pressupostària del 15%. 

I a més, Sra. Palau, vostè que ens ha donat la raó a moltes de
les nostres esmenes; si l’únic que ha de fer és votar-hi a favor,
si hi està d’acord. Es canvi de partides, nosaltres no pujam el
pressupost, l’únic que deim és que allò que es gasta en una cosa
es gasti en una altra. Si ens dóna la raó, voti a favor d’aquestes
esmenes.

Per tant estam davant uns pressuposts insuficients, que
suposen un canvi de model en l’assistència sanitària,
d’empitjorament de les condicions laborals dels professionals,
d’empitjorament de la qualitat assistencial, amb nous
copagaments, amb un àmbit de gestió privada, i per tant
nosaltres consideram que no són uns pressuposts.

Jo, Sra. Palau, li torn dir que si ha dit a la seva intervenció
que estava d’acord en tantes coses, voti a favor de les esmenes
que per exemple ha presentat el Partit Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Santiago, també per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Ja hem dit que donaríem suport al Grup
Socialista, i també donarem suport als dos diputats no adscrits,
que han presentat les esmenes. La que ha defensat el Sr. Pastor
amb relació a apujar una partida important general en el
pressupost de la sanitat, ja li donàvem suport, i més després del
seu aclariment, que també estava preocupa, igual que nosaltres,
per una possible privatització o externalització de determinats
serveis bàsics dels hospitals que tenen un component molt
important de creació d’equip i de creació de formació, que això
es perd si s’externalitza.

Vull comentar a la Sra. Palau, que sempre diu allò dels
pressupostos del 2011, perquè altres parlamentaris no hi eren
però ella hi era, i sap molt bé per què no es varen aprovar els
pressupostos 2011. De fet hi va haver una proposta del Partit
Popular, que ens va dir: “Estam disposats a donar suport als
pressupostos que ens presentin si no hi ha pujada de Patrimoni”;
això va ser el motiu, i nosaltres defensàvem la pujada del
Patrimoni perquè no només volíem presentar uns pressupostos
amb reducció sinó que volíem presentar uns pressupostos amb
ingressos i volíem demanar ingressos, volíem recaptar més per
baixar menys, i el Partit Popular va posar aquesta condició per
donar-los suport. Si vostès haguessin donat suport al Patrimoni,
cosa que fan en el 2013 i en canvi en el 2011 no el varen voler
donar, hi hagués hagut pressupostos. I després els he de recordar
que no hi va haver pressupostos perquè teníem un govern en
minoria parlamentària a quatre mesos, a quatre mesos de les
votacions. Això era l’argument, no incapacitat, perquè en vàrem
presentar el 2008, el 2009 i el 2010.
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En relació amb els seus arguments, miri, a vostè li queden
5 minuts; m’agradaria que m’explicàs per què el Partit Popular
s’estima més que hi hagi 44 milions no específics al capítol 2 i
no que hi hagués aquests 44 milions a capítol 1. Doni’m un
argument, perquè nosaltres, com ha dit el Sr. Thomàs, no és que
agafem doblers, demanem que s’afegeixin doblers; modificam
doblers de partides, i davant la no-resposta del Govern del
perquè necessita 44 milions a una partida no específica, li
demanam que ho posi a personal. No contractam més, és per
mantenir el que hi ha, i el que hi ha és insuficient en aquests
moments; no demanam més. És que ho estan dient els
professionals. Cada divendres surten a les portes dels hospitals
per demanar que posin més personal perquè no donen l’abast,
que la qualitat assistencial i sanitària de la nostra comunitat
autònoma ja ha superat la retxa vermella. No els escolten,
vostès? No demanam més doblers, feim modificacions.

I a més feim una modificació en un capítol que també és un
forat negre que no sabem exactament què passa, que és el tema
d’interessos. Aquesta pujada, i també vostè m’ho explicarà, ja
que els dóna suport em podrà explicar com el Govern puja de
103 a 308 el tema d’interessos, perquè si vostè hi dóna suport
deu saber l’explicació. Jo no la sé; l’hem demanada, no tenim
contestació. Per què?, per què es pot canviar en aquest país la
Constitució, la Llei de sanitat, la Llei de dependència, la Llei de
pensions, i hi ha tantes dificultats per modificar la regulació
bancària?, perquè els bancs no tenguin aquesta capacitat
d’apujar els interessos cada vegada que s’hi va a negociar?, o no
hi hagi possibilitats de quitar?, o no hi hagi possibilitats
d’ampliar els períodes de pagament dels interessos? Per què és
possible canviar totes les lleis menys aquesta regulació
bancària? I a més expliqui’m d’on ha pujat dels 103 als 308, ja
que vostè hi donarà suport.

Miri, hi ha persones, i vostè deu ser una d’elles, que tenen
una mentalitat molt clàssica, molt classista, i es creu que sanitat
només és qüestió de cirurgians. A un hospital i a un centre de
salut... -esperaré que m’escolti-, sí, a un hospital i a un centre de
salut fa feina gent que no té carrera sanitària, però que és
netejadora, que és jardineria, que manté les instalAlacions, i això
és el personal que hi ha a Marivent. Per tant es pot traslladar a
qualsevol hospital i es pot traslladar a qualsevol centre de salut.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

No ho feim perquè nosaltres no tenim majoria absoluta, mai
no hem tengut un govern de majoria absoluta. I a més li
demanaria una cosa... No, no, ja ho veu, el Partit Socialista no
presenta esmenes de Marivent, nosaltres sí en presentam,
esmenes de Marivent, sí. I a més li demanaria un favor: que no
digui només PSM, perquè el nom del nostre grup parlamentari
és PSM-Iniciativaverds i Entesa i Més per Menorca, i serà llarg
però mereixen el respecte que ens diguin el nom. Ja procurarem
fer un nom més curt, si molesta a ses senyories, però li
demanam un respecte i que digui el nom complet, perquè
representam més que el PSM.

Després vostè diu que el PADI es manté. Vostè creu que
amb 50.000 euros es pot fer el mateix que amb 1.195.000, que
és el que hi havia en els pressupostos? És impossible. 

Vostè com a diputada d’Eivissa s’estima més que Marivent
tengui 200.000 euros que hi ha a la partida pressupostària
perquè pugui menjar una família durant 30 dies, que no tengui
un servei de salut mental Eivissa? Vostè ho pot defensar, això,
a Eivissa?, pot anar a Eivissa i dir que li és igual que el servei de
salut mental a Eivissa desaparegui?, o el de Menorca? Vostè ha
escoltat, ha estat a la ponència amb nosaltres, amb mi, i vostè ha
escoltat totes les mancances d’Eivissa; va venir una representant
d’Eivissa, i vostè a aquesta senyora li dirà que li sap greu i que
nosaltres hem presentat una esmena que explica d’on es podria
treure aquesta partida sense modificar el global del pressupost
i vostè no l’aprova?

El mateix del tema de drogodependències i de tots els altres
aspectes. 

El tema de mediadors jo no he dit que hagi desaparegut, he
dit que pràcticament ha desaparegut; d’11 que n’hi havia, n’han
quedat 2 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa; això és una
reducció, això és una baixada de qualitat i una impossibilitat
real, física, d’assistència; per què on anirà aquest mediador si és
a Son Espases i es necessita a l’Hospital de Manacor, a
l’Hospital d’Inca, si només en tenim 2 quan abans en teníem
11? Això no és quasi una desaparició? És una reducció de...
Com s’ha de donar la qualitat de salut? I a més, insistesc, vostè
en reconeix la necessitat, ha dit pràcticament a cada esmena que
hi estava d’acord, que era necessari i que li sap greu. Idò,
escolti, deixi de saber-li greu i aprovi-ho. Nosaltres mantenim
el pressupost. 

I, per favor, expliqui’m, si és possible, per què aquests 44
milions de més a capítol 2, a què es destinaran, perquè si vostè
hi dóna suport és perquè sap on es destinaran. I per què aquesta
pujada de 103 a 308 en tema d’interessos, d’on ve?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del diputat no adscrit
Sr. Pastor, també té la paraula, si la vol, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Palau, jo a vostè no
li he de recomanar que llegeixi el Diari de Sessions, és a dir,
vostè que és una veterana parlamentària, molt jove, molt jove,
però veterana, vostè sap el que ha dit el seu grup en el debat de
pressuposts quan era a l’oposició. 

Jo la veritat és que la xifra que ha donat l’exconseller de
salut de 103 milions d’euros no la coneixia, però la que he
presentada jo és quasi semblant, perquè pensam que al final és
la quantitat que es pot haver de menester per gestionar
mínimament la sanitat, potser no amb els serveis que s’estaven
donant fa quatre, cinc, sis anys, que tal volta s’han de reduir i
que hem d’assumir que potser no els podem donar, però com a
mínim garantir els serveis mínims.
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La veritat és que em costa pensar que aquest pressupost es
complirà. És a dir, vostè ara ha dit que tendrem dèficit, en
aquest cas, o un desviament de 30 milions d’euros. Jo estic
segur que no serà així, el real no serà així, entre altres coses
perquè enguany és un any especial, que no es paguen les pagues
dobles de desembre. Clar, és que així fa molt mal complir el
pressupost. Sap què s’estalviarà el Govern sense pagar la paga
extra de 31 de desembre? Clar, això no val. És que vostès volen
suposar que l’any que ve llevaran la paga extra de 31 de
desembre i també llevaran la paga de juliol? Home, si fan els
comptes així i vostès tenen contactes amb Madrid i saben que
això passarà, idò potser els bastaran els doblers del capítol 1 per
pagar el personal, però, si no, com ho faran?

És que jo crec que és tan greu aquest pressupost que no
requereix una explicació només o una compareixença aquí a
comissió del conseller. Jo crec que hi hauria d’haver una
compareixença del conseller per explicar als ciutadans i a les
ciutadanes d’aquesta comunitat quins serveis llevaran, és a dir,
quins metges no renovaran el contracte, quins metges
desapareixeran del servei, com ho faran per palAliar les llistes
d’espera, quin servei donaran als hospitals comarcals. És a dir,
quins serveis llevaran o quina cartera de serveis llevaran als
hospitals comarcals? Com ho faran amb els pacients d’Eivissa
i de Menorca, si realment es compleix això que l’especialista es
desplaçarà, com es faran les proves aquests pacients?

És que és tan greu, tan greu, que jo crec que requereix una
explicació transparent, perquè si això ha de ser així com a
mínim que els ciutadans i les ciutadanes es puguin preparar, i si
no queda més remei que fer-se una assegurança privada que
cadascú se la faci i com a mínim tendrà l’oportunitat, però que
no se’n vagi a l’hospital i que després se n’adoni que no li
poden prestar el servei, o que hagi d’esperar, en aquest cas per
serveis preferents a l’Hospital de Manacor, sis mesos per
traumatologia. És que això és inhumà. És a dir, un servei
preferent en aquest cas que ha de donar l’Hospital de Manacor
a dia d’avui en tema de traumatologia, mínim sis mesos. Clar,
com explica això als ciutadans? És que és molt mal d’explicar.

I jo entenc totes les dificultats pressupostàries, les entenc,
perquè jo també gestion i també en tenim, però un ha de
prioritzar, i si lleva un servei ho ha d’explicar, i no ens podem
assabentar que un dia tanquen els hospitals o un dia els deixen
de tancar depenent de l’oportunitat d’un debat. No pot ser, jo
crec que això ha de ser més seriós, perquè quan vostès varen
anunciar que tancarien els dos hospitals i que els passarien a
Sant Joan de Déu, és que aquest hospital no ho sabia, que els
passarien a Sant Joan de Déu, i se’n varen assabentar una
setmana després, i resulta que 15 dies després els varen dir “no,
no, ara no els vos durem”. És que no es pot gestionar la sanitat
així, jo crec que no es pot anar amb improvisacions. Crec que és
una falta de respecte cap als ciutadans. 

Entenc que possiblement hem de reduir tots i possiblement
hauríem de fer un esforç. Jo no li pos la quantitat perquè sigui
definitiva, però crec que com a mínim han de fer una reflexió,
i jo com a diputat ja veterà d’aquest parlament, i vostè que és
eivissenca, és evident que vostè no dirigeix en aquest cas el seu
grup ni molt manco, però jo avui en comissió li recordaria una
cosa: jo ja fa temps que som aquí, amb el Sr. Marí Calbet aquest
govern tendria un conseller d’Eivissa i evidentment aquests
pressuposts no s’aprovarien.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en torn de contrarèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula per un temps de
cinc minuts, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Si em permet començaré contestant
els diferents portaveus per l’ordre d’acabament. Primer al Sr.
Pastor. Li vull agrair el seu to amable i la seva comprensió de
cara a les dificultats pressupostàries que té aquest govern, i el
seu entendre quina és la realitat, i li he de dir que, la
compareixença del conseller, en vàrem tenir una aquí en
comissió però també està prevista per a la pròxima setmana en
plenari i se li podran fer els plantejaments i les preguntes que
desitgin i ell també respondrà com cregui oportú que ho ha de
fer.

Quant a la Sra. Santiago, ens diu que el pressupost del 2011
no el varen fer per culpa del Partit Popular! Per favor, Sra.
Santiago..., que si l’excusa és l’impost de patrimoni. Miri, no,
vostè ha dit que no el varen aprovar; és que no el varen fer, no
el varen presentar. És una de les seves principals obligacions
com a govern d’aquestes illes dur uns pressupostos al Parlament
d’aquestes illes i vostès no ho varen fer, no es varen molestar a
entrar-los ni a presentar-los. No és que no els aprovassin, és que
no els feren!, i no els feren perquè no els quadraven els
comptes, perquè no venien els ingressos que havien de venir de
Madrid, perquè ja arrossegaven un forat impressionant i perquè
s’acostaven les eleccions i s’estimaven més ocultar la realitat als
ciutadans i no mostrar la vergonya dels seus pressupostos. Per
això no els feren, però no ens doni la culpa a nosaltres. És que
ni tan sols quan governen volen assumir responsabilitats. No els
feren per incapacitat, per mala fe i incomplint una obligació
primordial que té el govern d’aquestes illes.

Ens torna a preguntar pels 44 milions, aquesta partida que
diu que és als pressupostos. Miri, jo el que li puc dir és que em
satisfà que hi sigui. El conseller li podrà explicar millor que jo
a què els destinarà, però els sous hi són, l’important és que hi
són, i que el personal que treballa està cobrant. 

Ens diu que per què no hi ha sous, per què es paguen
interessos. I per què no ho pregunta a l’anterior gestor, el Sr.
Thomàs?, per què no li ho pregunta a veure si contesta d’una
vegada?, perquè jo ja li ho he preguntat moltes vegades i no tenc
sort, per què va deixar els 830 milions de forat que ens va
deixar? Per què no li pregunta pel modificat de Son Espases,
que li va quedar un desfasament de 250 milions de sobrecost
amb l’obra de l’hospital? Per què pagam interessos? Per què no
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li pregunta per les concessions que ha deixat a tants d’anys?
Clar que s’han de pagar, s’han de pagar els deutes i s’han de
pagar els interessos.

I perdoni’m en el tema del nom del PSM. No ho faig amb
cap mala fe, simplement per economia verbal i perquè pens que
a vegades no tendré temps i per fer més via, però respect tota la
seva representativitat i per suposat el seu nom.

Quant a Marivent, li ho torn a dir: per què no ho feia vostè,
aquest canvi pressupostari o aquesta eliminació de la partida de
Marivent? Hi va ser, durant els quatre anys que vostè va estar en
el govern. Diu que no tenia majoria però vostè formava part del
govern, o no?; el govern era solidari, feien uns pressupostos i els
grups que els donaven suport els aprovaven. Sí que deixava de
pagar subvencions i partides als ajuntaments per a serveis
socials, i mantenia el suport al tema de Marivent. No li feia
vergonya, això, tampoc?, llavors no? Ara sí, ara per a nosaltres
ha de ser una qüestió molt vergonyosa.

El PSOE ens diu que baixam el pressupost respecte de l’any
passat. Sr. Thomàs, vostè la darrera vegada que el va fer va
baixar un 7%, i el 2011 no va ser capaç de fer-lo. Ens diu que
falten sous respecte de 2012, miri, nosaltres miram cap al futur,
no cap al passat. Demostram que gestionam amb eficiència cada
vegada, és que la necessitat fa fer miracles i la responsabilitat
també ajuda a aquest govern. 

Ens diu que prioritzam diferent a vostè, tant de bo, miri, té
molta raó. Vostè prioritzava fer regals a la concessionària de
Son Espases, a la UTE concessionària, sí, senyor, molts regals,
recordam (...), recordam el tema del llum durant trenta anys que
els hem regalat, una milionada, i l’aigua. Nosaltres prioritzam
d’altra manera, prioritzam els serveis sanitaris als ciutadans
d’aquestes illes. 

Llistes d’espera, doncs sí, no ens agraden els resultats de les
llistes d’espera, confiam, com he dit, que el Govern farà el
possible per millorar-les amb la seva feina, voluntat i eficiència,
però li vull recordar, una vegada més, que vostè es va carregar
a martellades els quiròfans de l’Hospital General i va regalar tot
el material.

(Intervenció del Sr. President fora de micròfon
inintelAligible)

Gràcies, gràcies, sí, continuo. 

Ens fa retrets sobre els directius del personal de salut, Sr.
Thomàs, qui té un informe negatiu d’intervenció sobre els sous
que cobraven els directius de salut és vostè, no sé, no sé què ens
ha de dir tampoc, no sé què ha d’alliçonar. 

Sanitat privada, que afavorim la sanitat privada, això és un
mantra, el PP afavoreix la sanitat privada, aquí ha quedat, però
qui es va gastar més de 25 milions d’euros en concerts amb la
privada per afrontar les llistes d’espera del darrer any, perquè
també s’acostaven les eleccions i s’havia de vendre la moto ben
vestida, va ser vostè. 

Mirin, senyors diputats, nosaltres consideram que les
esmenes que han presentant no són la recepta que ens permeti
disposar de més recursos per a l’àrea de salut. Vostès ens
proposen més despesa, però no trobam que donin llum als
problemes econòmics i de finançament que té el Govern en el
context actual. Amb moltes de les seves propostes per suposat
que estam d’acord perquè ja estan en marxa, funcionen i en
alguns casos, encara que hi estam d’acord i també hi està el
Govern, doncs, hauran d’esperar a tenir un millor context
econòmic, es faran quan es puguin pagar. Exactament igual que
el que ens deien vostès els darrers anys que governaven que ja
hi havia crisi.

Entenem que la seva feina d’oposició és aquesta, és fer
esmenes als pressuposts, però crec que tots hem de ser un poc
seriosos, rigorosos i coherents perquè si no, els polítics deixam
de ser creïbles. Nosaltres consideram que aquest govern sí que
ho és, és rigorós, actua amb responsabilitat, prioritza la salut i
els serveis socials dels ciutadans d’aquestes illes i fa tot el
possible per mantenir la viabilitat del sistema sanitari, cosa que
està més que demostrada que a l’anterior legislatura no va ser
així.

Ja dic, per acabar, sí que ens agradaria disposar de més
recursos, però les coses són com són, la disponibilitat és la que
és i cada un sap molt bé, encara que no ho vulgui reconèixer,
per què ens trobam en la situació que ens trobam i crec que tots
hauríem de ser un poc valents, donar la cara i assumir les culpes
que tenim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau.

Passam a les votacions de les esmenes parcials a la secció
18, salut i consum. Si cap grup no demana votació separada
farem la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Igualment si cap grup no demana votació
separada farem la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Igualment, si cap grup no demana votació separada farem la
votació conjunta de les esmenes de la diputada no adscrita, Sra.
Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, votació de l’esmena del diputat no adscrit, Sr.
Pastor i Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Arribats aquí passam al debat número 17, de
globalitat. No sé si ha d’haver canvi de portaveus, sí? Idò,
esperam un minut si no ha d’entrar ningú o no ha de sortir
ningú.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara crec que sí, esperarem un moment la Sra. Marí, que
ens ha fugit, si no, l’haurem de substituir, esperam un minut.

Passam al debat número 17, començam, Sr. Veramendi, si
és tan amable; Sr. Thomàs i Pastor. Així començam perquè
alguns que són de més lluny no només agafam el cotxe i tenim
pressa, avui. 

Agrupació de la secció 18, família i benestar social, amb les
seccions i les entitats afins. Esmenes parcials. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, secció 18, Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social; al programa 131C, mesures judicials i
prevenció del delicte, esmena 9801; al programa 313D,

protecció i acció social, esmenes 9804, 9805, 9799, 9800 i 9806;
al programa 313I, planificació i ordenació social, esmenes 9798,
9884, 9803, 9936, 37, 9794, 9796 i 97; al programa 314A,
pensions i prestacions econòmiques, esmena 9802. Secció 73,
Institut Balear de la Dona; al programa 323C, promoció,
protecció i serveis per a la dona, esmenes 9792, 9791 i 9882.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 18, Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social; al programa 313D, protecció i acció social,
esmenes 10108, 10103, 10097 i 10107; al programa 313G,
família i unitats de convivències, esmena 10112; al programa
313I, planificació i ordenació social, esmenes 10093, 95, 92,
10189, 10096 i 10100; al programa 314A, pensions i prestacions
econòmiques, esmena 10099. Secció 73, Institut Balear de la
Dona; al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la
dona, esmenes 10073 i 10080.

Per part de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló, secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social; al programa 313I, planificació i ordenació social,
esmena 10229. Secció 73, Institut Balear de la Dona; al
programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la dona,
esmena 10227.

El diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, secció 18,
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social; al programa
313I, planificació i ordenació social, esmena 10233.

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb relació a aquesta secció,
que ocupa temes de benestar social, vull dir que és tan gros el
que passa amb relació al benestar social dels sector més
vulnerables d’aquesta societat que deu minuts no bastarien per
contar i referir-me a aquesta situació, ni deu minuts ni tot el dia.

Les conseqüències de com gestiona el Partit Popular la crisi
econòmica i les polítiques antisocials que aplica que deixen
desprotegits els sectors més vulnerables de la nostra societat, les
persones amb dependència, les persones majors, les persones
amb discapacitat, les persones amb risc d’exclusió social i les
persones que viuen en la pobresa, a tot això la resposta que dóna
el Partit Popular amb els pressuposts que vol presentar per a
l’any que ve deixen en una situació encara de més gravetat tot
aquest colAlectiu.

És cert que la regressió de les polítiques socials és un fet
destacable i que es pot constatar perquè tots els indicadors
assistencials que tenim al nostre abast reflecteixen, de qualque
manera, aquesta regressió, i em vull referir de manera molt
general a la implantació dels copagaments farmacèutics; dels
protèsics; del transport sanitari, que avui hem tengut
coneixement que ja s’implanta; de la reducció del personal
docent de suport a persones amb discapacitat que necessiten
d’aquest personal per desenvolupar la seva integració; de la
reducció dels programes de formació i ocupació en els centres
de formació especial; de la disminució de beques de menjador,
de llibres; de la desaparició del transport escolar; de la
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congelació de la cartera de serveis, en definitiva, destinada a les
persones amb dependència i a persones amb discapacitat, tot
això mentre retallen serveis essencials per al benestar dels
colAlectius més vulnerables que els ofeguen, de qualque manera,
parlam de la devaluació de les pensions, de més imposts, de més
taxes, nous preus pels serveis que abans eren de franc i els quals
no havien de pagar.

El Partit Popular té aquesta societat en peu de guerra, en peu
de guerra pel desmantellament del benestar social i de la igualtat
d’oportunitats que situava totes les persones en la mateixa línia
de sortida per poder lluitar en igualtat d’oportunitats i sense
privilegis, per aconseguir el benestar que ens mereixem com a
persones i éssers humans, tots de la mateixa manera.

El Partit Popular vol que entri el mercat en el benestar
social, privatitzen la justícia, privatitzen la sanitat, privatitzen
l’educació i privatitzen els serveis socials. Mentre retallen puja
el nombre de persones aturades; puja el nombre de persones que
no tenen cap tipus de prestació social ni econòmica a la nostra
comunitat per subsistir amb dignitat; puja el nombre de persones
que fan cua sota la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social que esperen menjar, a una cua, classe mitjana que
augmenta cada dia a les cues on reparteixen entitats socials
menjar, per a ells i per als seus fills; puja la pobresa en la nostra
comunitat, no ho dic jo, són dades objectives no partidistes. Els
indicadors de pobresa determinats en la darrera enquesta de
condicions de vida indiquen que un 23,4% de les famílies
balears se situen en risc de pobresa, és a dir, 95.796 famílies,
mentre que aquesta taxa se situa en el 20,7% a l’àmbit nacional.

La nostra comunitat també lidera l’increment d’atur en el
mes de novembre, més de 9.226 desocupats que l’anterior mes.
El deteriorament del mercat de treball afecta les llars de Balears,
que augmenta la desigualtat i l’increment de risc d’exclusió
social, 96.377 persones a l’atur; més de 50.000 sense cap tipus
d’ajudes; 2.133 desnonats de casa seva l’any passat. 

Un dels pilars de l’estat del benestar, la Llei de dependència,
és destruït. Al Partit Popular no li ha tremolat el pols a l’hora de
ficar mà a la Llei de dependència i en dotze mesos ha duit a
terme un procés de desmantellament, peça a peça, del sistema
mitjançant retallades i modificacions que han suposat
l’eliminació de drets que gaudien mils de beneficiaris del
sistema. 

Jo em referiré a dos fets concrets que afecten directament la
nostra comunitat d’una manera molt concreta i molt visual. El
Partit Popular ha eliminat la partida del nivell concertat que
pujava a 283 milions, 6.215.000 euros menys per a la nostra
comunitat. El Govern balear ha acceptat aquest incompliment
renunciant al cofinançament i abandonant un instrumental
fonamental per garantir la suficiència de les prestacions. La
desaparició del nivell conveniat provocarà la desaparició de
l’incentiu que tenia la nostra comunitat per augmentar el
nombre de beneficiaris ja que aquest fons només es podia
distribuir entre els dependents amb dret reconegut. També fer
referència a la paralització del calendari d’implantació, fet que
ha deixat més de 13.000 persones dependents moderades de les
Illes Balears sense prestacions. 

Per tant, són dades concretes i no entram a parlar de la
reducció del 13% de l’aportació de l’Estat, la reducció del 15%
de la prestació econòmica per a la cura de l’entorn familiar,
totes mesures que han desmantellat amb la Llei de dependència.

El Govern balear deu 30 milions al tercer sector, el tercer
sector que es dedica a donar prestacions i serveis a persones
amb dependència i a persones amb discapacitat, i asfixia un
teixit associatiu posant en perill a més de 120.000 usuaris i a
3.200 treballadors. La fotografia que fa l’IMSERSO de
l’aplicació del sistema de la dependència a les Illes Balear diu
que a Balears hi ha 16.204 persones amb dret a prestació, però
que només hi ha 9.800 persones beneficiàries. Per tant, si feim
el compte resulta que a Balears hi ha 6.386 persones que
esperen una prestació, que estan en llista d’espera per tenir una
plaça o un servei de la dependència quan tenen aquest dret
concedit, però el Partit Popular té la llei paralitzada.

Per tant, les nostres esmenes van encaminades a donar
suport a aquests colAlectius, ja he dit, més vulnerables de la
nostra societat i per això hem presentat una sèrie d’esmenes.
L’esmena presentada en el programa 313A, referent a centres
assistencials, suposa dotar una partida de 5 milions per a la
creació de 200 places noves a residències de titularitat pública.
El pressupost tenia zero euros per a la creació de noves places
residencials i tenim més de mil persones que esperen una plaça
a una residència pública. Per tant, consideram vital la creació de
noves places, ja sigui rehabilitant espais que estan destinats a
persones vàlides de les residències públiques o bé a crear-ne de
noves.

En el programa 313D, protecció i acció social, duim 2
milions més a la fundació de la dependència perquè el
pressupost baixa en 1 milió. Nosaltres consideram necessari
augmentar la concertació de places per completar tota l’oferta
necessària per donar atenció a les persones que estan en llista
d’espera. Per això duim 2 milions més a la fundació.

Duim 1 milió més de transferència als ajuntament perquè
aquesta partida tot i que puja els ajuntaments són els grans
perjudicats perquè no es veuen beneficiats d’aquesta pujada. Per
tant, 1 milió més a transferències als ajuntaments perquè puguin
gestionar les places que donen serveis a persones amb
dependència i amb discapacitat. 

També crear un fons amb 3 milions d’euros destinat a pagar
deutes al tercer sector. El Partit Popular va manifestar el seu
compromís l’altre dia i el president també així ho va dir al tercer
sector, però no du cap iniciativa que es concreti amb dades reals
el suport al tercer sector. 
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En el programa 314A, de prestacions econòmiques, duim
una esmena per augmentar la dotació de la nòmina de la
dependència fins arribar als 32 milions. És cert que la partida
puja, passa de 13 a 22 milions, però no és suficient per donar
atenció, per pagar tota la nòmina completament de la
dependència. Aquesta pujada, que està reflectida al pressupost,
suposa l’increment que diu el Partit Popular que ha fet al
pressupost de benestar social, però és una pujada que era
necessària perquè l’any passat, perquè al 2012, va ser una
partida infradotada, així i tot continua estant infradotada. Per
tant, hem presentat l’esmena per sumar 9.886.329 per
augmentar la dotació de la nòmina de la dependència i arribar
a nivells de suficiència.

Al programa 313I, de planificació i ordenació social, he de
dir que el Partit Popular preveu la mateixa dotació
pressupostària que l’any passat per a la renda mínima d’inserció
social. Ja hem dit que en la nostra comunitat està disparada la
taxa de risc d’exclusió social i de pobresa, i el Partit Popular
torna dur la mateixa quantitat per renta mínima, amb la qual
cosa no podrà donar suport a aquestes famílies que ho passen
tan malament ni als consells ni als ajuntaments. De fet, el
Consell Insular de Mallorca va presentar una esmena en aquesta
mateixa partida pressupostària que presentava aquest programa,
va presentar una esmena aprovada per unanimitat de tots els
partits al consell de Mallorca en què demanava al Partit Popular
que dotàs en 6 milions aquesta partida. Nosaltres l’esmenam en
el mateix sentit i deim que aquesta partida ha de sumar 3
milions més per poder arribar als 6 milions per donar resposta
a les persones que necessiten la renda mínima. També 500.000
euros per a la renda mínima de Menorca i 1 milió per a la renda
mínima d’Eivissa.

També, dins aquest mateix programa el Partit Popular
rebaixa 150.000 euros la partida per a transferències a entitats
sense ànim de lucre. Per tant, presentam l’esmena per incorporar
1,5 milions per crear una partida destinada a ajudes per a
emergències socials que sigui gestionada per les entitats sense
ànim de lucre per a famílies sense feina, amb fills, els nous
pobres de la classe mitjana que no poden cobrir les seves
necessitats bàsiques.

Així mateix, 1 milió per dur a la cartera bàsica de serveis
que el Partit Popular congela i també 2.250.000 per al Pla de
prestacions bàsiques... perdó, rectific, el Partit Popular baixa
2.250.000 euros el Pla de prestacions bàsiques, per tant,
l’esmena que presenta el Grup Parlamentari Socialista és de 5
milions d’euros per dotar aquest pla de prestacions bàsiques per
destinar-los a la concertació de places d’atenció a la
dependència, per a programes de suport a l’autonomia de
persones amb dependència o discapacitat, per a suport a les
entitats socials que desenvolupen programes preventius i
assistencials a persones en situació de risc o exclusió, per a
ajudes individuals a persones majors amb discapacitat, per a
tractament sociosanitari i per a ajudes econòmiques a famílies
en risc, per lluitar contra la pobresa infantil que afecta 65.000
nins de les nostres illes, per dotar la targeta bàsica de les
persones majors i de les persones amb discapacitat i també per
a ajudes al lloguer.

Del programa 313C de mesures judicials i prevenció de
delicte, he de dir que el programa de mesures judicials baixa
410.000 euros, tot i que les Illes Balears és la comunitat amb
l’índex de delinqüència juvenil més elevat de tot l’Estat, amb
una xifra de 690 menors de 14 a 17 anys condemnats per la
justícia.

Vaig acabant, Sr. President, dient que el Partit Popular
presenta un pressupost per a 2013 que és insuficient, que no
donarà resposta als colAlectius més desfavorits de la nostra
societat i que, des del nostre punt de vista, ha quedat curt i no
podrà donar resposta -com dic- per solucionar els problemes
reals que té aquesta comunitat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari també ha fet
aquesta esmena a la totalitat i també ens hem basat en quatre
eixos fonamentals: un és la insuficiència dels pressuposts, tot i
que també hem de reconèixer que hi ha hagut un augment en
relació amb el 2012 cap al 2013 en partida de serveis socials,
però després una anàlisi més acurada del pressupost ens
assenyala que són absolutament insuficients les partides que hi
ha, les partides per mantenir els serveis que s’han donat durant
l’any 2012 i després hi ha una insuficiència de programes i de
partides per donar resposta a les necessitats que tots coneixem
i que tots som sensibles a ells. 

Tenim una situació econòmica que cada vegada més està
generant una bossa de persones en situació de vulnerabilitat, en
situació de risc i en situació de marginació i cronificant la
marginació ja crònica que és cada vegada més potent. Per tant,
els serveis socials haurien de donar cobertura a aquestes
necessitats o, almanco, tot i que tots sabem que les necessitats
socials sempre són superiors a les possibilitats reals de
programes i de pressuposts veure que als pressuposts sí que hi
ha increment de programes, de partides que volen anar dirigides
a aquest colAlectiu.

Doncs, tenim uns pressuposts de 2013 que són pràcticament
una fotocòpia dels pressuposts de 2010 amb una partida
augmentada d’atenció a la dependència, però en relació amb el
que suposa la crisi per als ciutadans que cada vegada més tenim
una xarxa familiar i una xarxa social que no pot ser solidària
amb les seves persones, amb els seus familiars perquè ja ha
reduït aquest matalàs d’ajuda que tenia, que cada vegada tenim
més aturats de llarga durada que no tenen cap tipus d’ingrés,
tenim cada vegada persones, famílies que no tenen cap tipus
d’ingrés econòmic, cap, i en aquest pressuposts no hi ha cap
partida per intentar palAliar això. 
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L’única, que és la renda mínima, està igual que el 2008, el
2009 i el 2010, igual, amb la diferència que en el 2009 i en el
2010 hi va haver un increment durant la gestió pressupostària de
cada any, cosa que el 2012 no s’ha produït i el 2011 tampoc,
però el 2012 tampoc no es va produir i en el 2013, coneixedors
d’aquesta necessitat no hi ha hagut cap, cap increment. Per tant,
no aborda la necessitat i després, desapareixen programes i
projectes, com també hem treballat i hem analitzat en temes de
sanitat.

Després una cosa que ens sembla bastant greu a nosaltres,
l’Estat redueix en temes de serveis socials amb l’excusa o amb
l’argument que no és competent l’Estat, sinó cada comunitat
autònoma, redueix un munt de programes sectorials, per
exemple el Pla de prestacions bàsiques. El Pla de prestacions
bàsiques, la comunitat autònoma rebia anualment 2.950.000
euros pel Pla de prestacions bàsiques, l’Estat, dient que no és
responsable, que no té competències en tema de serveis socials
no els dóna, la comunitat autònoma que les té fa desaparèixer
aquesta partida i només en queden 2.950.000, dels 6 milions que
hi ha d’haver. Això repercutirà directament als ajuntaments. 

La comunitat autònoma en lloc de ser solidària amb els
ajuntaments que són l’administració que dóna serveis a la
població en temes de serveis socials, la major part d’ells, se
solidaritza amb l’Estat i no cobreix aquestes partides, ens passa
amb el pla de prestacions bàsiques i ens passa per exemple amb
teleassistència. Per tant, totes les nostres esmenes van dirigides
cap aquí.

Les esmenes que apuntam són per augmentar partides
pressupostàries de convenis amb els ajuntaments, són les
esmenes 63, la 52, la 149 i la 56 de centres de dia. En els
pressuposts que ha presentat el Govern només hi ha
100.435.000, crec, i en canvi es necessiten 14 milions per cobrir
la necessitat de centres de dia, sense haver-hi creixement,
centres de dia que gestionen els ajuntaments. L’any 2012 ha
estat el primer any de la història d’aquest país en què no hi
hagut un creixement en places concertades de cap tipus, ni amb
els ajuntaments ni amb el tercer sector, el primer any!, alumnes
que tenia l’escola, perquè per edat els tocava, entre 16 i 18 anys
amb discapacitat, que l’educació els expulsa per edat perquè ja
tenen els 18 anys i no pot incrementar més el temps, no troben
places a centres de dia ni a residències ni a centres
ocupacionals. El primer any en tota la història de la nostra
comunitat autònoma, ni amb el Partit Popular, ni amb els pactes
de progrés no havia passat això.

Demanam també 1 milió d’euros perquè el Govern supleixi
aquesta reducció d’1 milió d’euros de la teleassistència que en
aquest moment reben persones físiques, amb nom i llinatge, de
la nostra comunitat autònoma i que, si els ajuntaments no tenen
aquests doblers, no podran continuar donant el serveis de
teleassistència. Doncs, el Govern, cec a això, sord a això, no els
ingressa cap euro.

Pla de prestacions bàsiques, hi havia 6 milions. El Pla de
prestacions bàsiques, que eren convenis amb els ajuntaments i
amb l’Ajuntament de Palma i després.... perdonin, amb els
consells i amb l’Ajuntament de Palma i després els consells
insulars conveniaven amb els ajuntaments, s’ha vist reduït a la
meitat. Això suposarà que els ajuntaments hauran d’acomiadar
treballadors socials, educadors socials i treballadors familiar en
un moment en què la demanda augmenta entre un 30 i un 50%
més de ciutadans, aquestes són les conseqüències. No em diran
com a argument que nosaltres volem més despesa, perquè
nosaltres les úniques propostes que feim és per modificar
partides i vostès prioritzen.

Demanam també el mateix per intentar cobrir les necessitats
bàsiques, dic per intentar perquè som conscient que a vegades
les demandes superen les possibilitats dels governs, però, ajudes
d’emergència, l’any 2012 se’n varen gestionar zero i són
imprescindibles, ajudes d’emergència per cobrir necessitats
bàsiques, per evitar desnonaments que poden ser evitables, per
garantir que la gent tengui ingressos, ingesta d’aliments bàsica,
ajudes econòmiques als ajuntaments, cap ni una.

Renda mínima. En renda mínima estam amb els mateixos
pressuposts que l’any 2010, amb la diferència que en l’any 2010
es va incrementar fins a 5 milions a finals d’any. Tenim una
denúncia expressa del ColAlegi Oficial de Treballadors Socials
en què s’explica que des de l’1 de febrer no s'incorpora ningú a
la nòmina de renda mínima, amb una demanda d’un 32% més
en relació amb l’any 2011. El Consell Insular de Mallorca ha
demanat al Govern per unanimitat que per favor li enviï 5
milions més perquè si no, no poden donar resposta a aquesta
demanda. El Govern, sord a aquestes demandes, deixa la
mateixa partida com si no hi hagués crisi, com si fos l’any 2009,
l’any 2008. Nosaltres demanam una pujada considerable a
aquesta ajuda econòmica perquè amb això, si aconseguim que
les persones tenguin un ingrés mínim per cobrir les seves
necessitats bàsiques, ajudarem a mantenir la cohesió social i
tendrem un hivern més tranquil.

Tema de dependència, que és la partida segurament estrella
del Govern de les Illes Balears, augmenta de 14 milions a 22
milions. Nosaltres ja vàrem avisar que 14 milions eren
absolutament insuficients i ja m’imagín la gestió que ha hagut
de fer la consellera, el conseller i el conseller i la directora
general i ara director general per poder cobrir aquesta partida
cada mes a partir del mes de maig perquè no tenia partida
pressupostària, han augmenta fins a 22 milions. 

Doncs a aquesta partida pressupostària li manquen més de
13 milions d’euros. Tenim una ajuda econòmica mensual de
2.400.000. Si multipliquen 2.400.000 per 8, els donarà molt més
de 22 milions. En aquests 22 milions s’hi han d’afegir 5 milions
que el mes de maig s’han de pagar per endarreriments que estan
reconeguts des de l’any 2010 i a més, a aquesta partida de 22
milions hi ha d’haver 1.286.000 euros per a la targeta bàsica.
Per tant, necessiten en més de 38 milions i en tenim 22. La
partida que ha pujat més és absolutament insuficient.
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Després demanam, a través de diferents esmenes,
subvencions. Ja sé que vostès, el Partit Popular no hi creu, no hi
creuen, ho va dir el president en el debat de política general,
però darrere les subvencions hi ha tota una xarxa d’entitats que
donen servei des de fa més de 15 anys a la nostra comunitat
autònoma, amb subvencions de 80.000, de 100.000, de 70.000,
vull dir, no grans quanties. Per tant, demanam que es mantengui
l’ajuda a les entitats de família i menors, que l’any passat eren
300.000 euros i aquest any només són 60, a crisis d’emergència,
a ajudar al Banc d’Aliments, als Caputxins, a Mallorca sense
Fam, a totes les entitats que donen alimentació bàsica a la nostra
població, que hi hagi una partida per a això i per al manteniment
de serveis com per exemple els que varen venir aquí de salut
mental que també estaven per aquesta via d’1.800.000 euros, de
salut mental i altres.

Les residències. Tenim dues residències tancades a la nostra
comunitat autònoma, Sant Antoni i Sant Jordi. Amb un projecte
arquitectònic, que es fa comentar -ho record- en aquesta
comissió absolutament desmesurat, però els vull recordar que
aquest projecte arquitectònic no era del pacte de progrés, era del
Partit Popular, i amb una PNL de la passada legislatura es va
aprovar per unanimitat acabar aquestes residències i així ho va
fer el pacte de progrés, va acabar aquestes residències tot i que
era un model absolutament sobredimensionat
arquitectònicament. 

Doncs aquestes residències estan tancades, tenim dues
residències, amb una demanda residencial elevadíssima, i estan
tancades. Si del Palau de Congressos ens diu que val 500.000
euros cada mes que no obri i té la voluntat el Partit Popular
d’acabar-lo, per què no té la voluntat de posar en marxa les
residències ja acabades que també ens costa tenir-les tancades?
Sant Jordi i Sant Antoni.

Després també feim una proposta per al manteniment dels
llocs de feina de la Fundació d’atenció a la dependència, que
segons la memòria presentada pel Govern a partir de l’1 de
gener hi haurà 39 persones menys fent feina a la Fundació
d’atenció a la dependència de les quals la majoria són
gerontòlegs i sociosanitaris, és a dir, els que donen atenció a les
persones residents a aquestes residències, a Sant Miquel, els
Oms i a Son Güells, una reducció de la qualitat del servei, si
abans hi havia un gerontòleg per a cada set o vuit persones, ara
n’hi haurà un per a cada deu o onze persones, persones que
estan absolutament dependents, parlam de persones amb
demència, persones amb problemes d’Alzheimer, persones que
necessiten ajuda per a totes les seves necessitats, per menjar, per
dutxar-se, per vestir-se, per aixecar-se del llit, per asseure’s, per
aixecar-se de la cadira... Doncs el Partit Popular redueix les
persones que atenen aquestes persones, els professionals que
atenen aquestes persones, això està a la memòria de la Fundació
de la dependència.

Nosaltres duim una proposta, no d’augment de despesa, no
deim que treguin doblers d’on no n’hi ha, de modificacions de
partides dels mateixos pressuposts i ara em dirà que vostès són
molt sensibles a això, però que no poden, però sí que poden. Les
nostres propostes són de poder, són partides que són a altres
bandes.

Després, finalment, l’Institut Balears de la Dona. El
pressupost del conjunt de l’Estat de la comunitat autònoma
baixa un 2,93% i en canvi les polítiques d’igualtat i de lluita
contra el maltractament i la violència masclista baixen un 15%...

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

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, president. Baixen un 15% i una altra vegada més
una partida que baixa: els ajuntaments i els consells. El Sr.
Conseller, el Sr. Sansaloni ho va explicar, que hi haurà una
reducció d’un 15% de tots els serveis. Una altra vegada aquesta
mancança de qualitat d’atenció.

Per tant, demanam als grups que donin suport a aquest
conjunt de partides pressupostàries o a aquestes esmenes perquè
pensam que el Parlament ha de manifestar clarament que està
disposat o que vol votar programes per ajudar en la situació de
crisi i d’emergència que pateix molta de la nostra població.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per a la defensa de l’esmena
del Sr. Pastor, té la paraula per deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. L’altra diputada no adscrita no
ha presentat esmenes a aquest...?, n’ha presentat, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, n’ha presentat dues.

EL SR. PASTOR I CABRER:

N’ha presentat dues, idò també si em permet les donaríem
per defensades en els seus termes tal com m’ha demanat.

Referit a aquesta secció, veuran que només he presentat una
esmena i ho he fet ja... tal com he fet en les altres seccions per
falta de mitjans i perquè realment és molt complicat, però una
vegada escoltats els debats que han plantejat els altres grups els
he de dir que -no ho havia dit en el debat d’abans, però bé, no
tenc la possibilitat de votar en comissió, però sí que al plenari
moltes de les esmenes que s’han presentat en aquest cas seran
votades a favor, algunes no, però algunes sí.

El que fa referència a serveis socials crec que ens hem de
plantejar una cosa, és a dir que tenim una llei de serveis socials
que no ens queda més remei que complir-la, i aquesta llei, no he
duit l’article, el tenia, però no he duit el seu articulat, diu que la
comunitat autònoma es veu obligada a finançar com a mínim un
50% dels serveis, en aquest cas que es prestaran, i això
s’incompleix. Aleshores, nosaltres el que demanaríem és que el
primer que féssim, si la llei no ens pareix bé que la canviàssim,
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però mentre tenguem una llei de serveis socials, que pot ser
discutida o no, la canviàssim.

I ho dic perquè aquesta esmena que he presentat jo fa
referida a un fet molt concret, que és el tema de teleassistència.
La teleassistència fins ara vostès saben que els municipis rebien
una ajuda de la FEM cada any, que en els pressuposts generals
de l’Estat ha estat retirada i ja fa uns dos mesos que la mateixa
FEM i la pròpia empresa que prestava aquest servei es va dirigir
als ajuntaments per tal d’avisar que es deixaria de prestar aquest
servei perquè no hi havia aquesta ajuda. Això deixa en una
indefensió total els ajuntaments perquè els usuaris d’aquest
servei, que pensam que és un servei bàsic per a l’autonomia de
molta gent d’aquesta comunitat, per moltes persones que amb
aquesta teleassistència no es veuen obligades a haver d’anar a
un centre de dia, que molts vespres poden quedar totes soles i no
es veuen obligades a haver de demanar un servei de
dependència al qual possiblement tal vegada hi tendrien accés
perquè no es volen valer a un moment donat per ella mateixa,
que jo crec que estalvia moltíssims doblers a les arques
públiques perquè és un servei molt més econòmic que el que tal
vegada hauríem de prestar si no tenguéssim aquest, deixa de
prestar-se.

I nosaltres pensàvem que el Govern tendria qualque acció en
aquest sentit i que posaria una partida per tal de poder mantenir
el servei. Això no ha estat així, els ajuntaments, si dia primer de
gener volen mantenir aquest servei ho han de fer amb els seus
propis pressuposts, i jo ara exactament no sé la quantia de
persones que hi pot haver en aquesta comunitat, però crec que
hi deu haver, podríem parlar d’unes 4 o 5.000 persones que
podrien tenir aquest servei i que quedaran pendents de si els
ajuntaments el presten o no. Bé, sabem que hi ha ajuntaments
que el faran via Creu Roja i en aquest cas altres continuarem
prestant el servei amb la mateixa empresa que es prestava, entre
altres coses perquè Creu Roja és ver que presta un servei, però
ho fa a través de voluntariat, i nosaltres pensam que el servei
que prestava aquesta empresa era molt bo.

Nosaltres demanaríem al Govern que fes un esforç ja no
només per voluntat pròpia sinó per obligació de la mateixa llei,
que la mateixa llei crec que l’obliga a haver d’acomplir aquest
servei. I que aquest servei, que abans a aquesta empresa si li
pagaven crec que eren 30 euros, doncs jo dic, com a
experiència, nosaltres ho hem baixat a 20 euros, ens ho prestarà
els tres primers mesos per 20 euros i ha baixat una part
important per poder-ho continuar prestant. Jo crec que entre una
taxa que haurien de pagar els usuaris, evidentment, alguns no,
però els que poden sí, i el que pagàs la comunitat autònoma,
crec que s’hauria de donar una passa endavant per atracar-se als
ajuntaments perquè hi ha moltes famílies que estan
preocupades, no només les persones que tenen aquests serveis
sinó els seus familiars, que avui deixen amb una tranquilAlitat les
seves persones majors a ca seva, perquè saben que a un moment
donat seran assistides automàticament, i clar, sense aquest
servei doncs difícilment aquestes persones podran estar totes
soles.

Això què passarà? Doncs que un familiar haurà d’estar amb
ells pràcticament tot el dia o bé que hauran de contractar una
persona o bé que hauran d’acudir, en aquest cas, al Govern, és
a dir, hi ho dic per experiències personals, hauran d’acudir a
demanar la Llei de dependència, bé, i possiblement hi tendran
dret. Però crec que intentant estalviar recursos o intentant
racionalitzar recursos, crec que això és un servei que
precisament racionalitza molt el servei.

Bé, i en base jo diria que a l’incompliment de la llei per part
del Govern, els faria una petició, els faria un prec, és a dir que
si no s’ha d’acomplir que es modifiqui la Llei de serveis socials,
demanar al Govern que modifiqui la Llei de dependència sabem
que avui és inassumible, i que posem damunt la taula un nou
model de serveis socials que, possiblement, és ben hora.
Reconèixer que la Llei de dependència, que està molt bé i que
tots crec que ens en sentim satisfets, avui difícilment es pot
acomplir, pot ser una de les parts del debat, bé, i si tal vegada
arribam a aquesta conclusió podem mirar de quina manera
podem exigir a la gent que colAlabori, és a dir, jo, que som un
defensor de la Llei de dependència, consider que moltes
vegades és injusta, perquè tots sabem que les persones en aquest
cas són responsables de les persones descendents, però també de
les persones ascendents, bé, si són responsables de les persones
ascendents, tal vegada el Govern finança, en aquest cas Llei de
dependència, persones amb patrimoni que no tenen tal vegada
cap necessitat ni una; anem a veure, anem a generar un debat
damunt aquesta situació, que tal vegada no ens correspon a
nosaltres, però que, com a mínim, mentre tenguem aquestes lleis
que ens obliguen, intentem acomplir-les.

Aleshores, crec que és una esmena presentada amb molt de
seny i sobretot des de la visió que tenc, com a batle d’un
municipi, en aquest cas que es veu cada dia amb cridades a
serveis socials de molts usuaris i sobretot de molts familiars que
estan angoixats per veure què passarà amb aquest servei. I crec
que el Govern, com a mínim, ha de dir qualque cosa, i nosaltres
pensam que no pot estar callat i mirar cap als ajuntaments, sinó
que ell ha d’assumir una part i tal vegada entre tots, entre tots,
mirar a veure de quina manera podríem garantir aquest servei a
totes les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Pastor. I per al torn en contra pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, des del Partit
Popular valoram molt positivament aquest pressupost quant a
família i benestar social. Per què dic això? Possiblement siguin
insuficients, hi podríem estar d’acord, serien insuficients, però
sí que ens semblen els més adequats per a aquestes necessitats
actuals i valoram molt positivament un augment d’un 13,24%
que ha tengut aquesta partida de benestar social, que és més o
manco uns 12 milions d’euros. Sí que és ver que d’aquests 12
milions d’euros que s’han augmentat, una partida, el més
important, un gruix de 10 milions d’euros va a augmentar la
partida de dependència i de consolidar aquesta partida que, com
vostès saben, i molt bé sap la portaveu del Grup PSM-
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Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, any rera any aquesta
partida no s’augmentava, no s’anava consolidant i encara així i
tot en aquest pressupost vostès saben que és una partida que, si
fos insuficient, és ampliable, vostès saben que és ampliable.

Bé, aquests pressuposts estan marcats per una manera de
gestionar del Partit Popular que està basada en la realitat i en les
circumstàncies actuals que vivim, a un moment actual d’una
baixada molt forta d’ingressos i volent mantenir tots els serveis
que es donen en aquesta comunitat s’ha intentat el màxim
possible no afectar els ciutadans.

Clar, mirant les esmenes una a una, que, a més, jo hi vull
entrar, una a una, no me’n vull deixar cap, entrant a valorar les
esmenes veig que totes i cada una de les esmenes que m’han
presentat, tant el Grup Socialista com el partit, el PSM, com he
dit abans PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
sempre la partida de baixa la fan a la 34101, la partida de baixa
sempre és a bancs; és a dir, per a ells quadrar aquest pressupost
és tan senzill com augmentar totes les partides, que hi podríem
estar d’acord a priori, que serien necessàries tal vegada
augmentar o que són partides que ells consideren que s’han
d’augmentar, i automàticament la partida de baixa la lleven de
bancs. Vull dir, clar, d’aquesta manera s’entén, quan el Partit
Popular arriba al Govern l’any passat i era impossible
aconseguir un crèdit, els bancs havien tancat el crèdit al Govern
del pacte, s’entén, és que sabien ja perfectament que no eren de
fiar, el Govern del pacte no feia comptes pagar-los. Vull dir, no
fan comptes pagar als bancs, totes i cada una de les partides la
donen de baixa de bancs, 2 milions, 1 milió, 5 milions, 3
milions, 4 milions, directament no pagaven els bancs.

Vostès saben que això no és possible, no és una alternativa,
no posen alternatives damunt la taula; no presenten unes
esmenes amb les quals nosaltres hi puguem venir a bé, és que
són directament inviables. És que quan tu tens els ingressos que
tens, tens les entrades que tens, tens les partides pressupostàries
que tens, la despesa s’ha de limitar al que tens, no a deixar de
pagar bancs, és que no és alternativa, i vostès es limiten a això.

L’única esmena que no és així és l’esmena presentada pel
Sr. Antoni Pastor, Antoni Pastor el que ha fet amb la partida que
ell posa per a la teleassistència, doncs, almanco ha collit d’altres
partides pressupostàries, en aquest cas de Presidència, totes les
altres sempre van a bancs.

La Sra. Conxa Obrador, com que es veu que no ha perdut tal
vegada molt de temps a fer les esmenes, doncs sí que ha tengut
temps per desenvolupar tot un discurs inicial parlant de totes les
coses que ha fet el Partit Popular en contra del benestar social.
No, Sra. Conxa Obrador, el Partit Popular li puc garantir que
tenim tanta sensibilitat com vostès i tanta sensibilitat com
puguin tenir els altres grups per les necessitats reals, que és ver
que es tenen, de les persones, no en tengui cap dubte, no en
tengui cap dubte. Les xifres realment són les que són, però és
que no hi pot haver més, i ja li dic, nosaltres consideram que és
un èxit d’aquests pressuposts que s’hagin augmentat un 13,24%.
I que sigui un èxit, ja sé que vostès diuen que és insuficient,
augmentar i consolidar, perquè vostès saben, i la Sra. Fina
Santiago ho sap molt bé, que l’important en els pressuposts és
consolidar les partides, i fer aquest bot de consolidar ja una
partida de 10 milions d’euros més a dependència crec que és
molt important.

Vostè deia que el Partit Popular es vol carregar el pilar de la
dependència, és que el pilar de la dependència ja va néixer, ja es
va fundar sense fonaments, no tenia fonaments. Estam d’acord
amb el Sr. Pastor, que ha dit que potser seria important mirar la
Llei de dependència i que s’hauria de mirar i que també hi ha
situacions de famílies que tenen patrimoni, que s’hauria de
mirar de quina manera aporten; que, per cert, aquesta part del
patrimoni ja es contempla a la pròpia llei, era la conselleria
anterior que no contemplava l’aplicació, però sí que la llei
contempla que la gent que tengui patrimoni faci una aportació
i tengui un copagament amb el seu patrimoni, clar que sí.

La Sra. Conxa Obrador també ha parlat dels índexs de
pobresa a les Balears, terribles, té raó, tots aquests índexs de
pobresa que ella ha parlat de les Balears són xifres del 2010 i
del 2011, no sabem les d’ara, segurament no siguin millors, les
xifres del 2010 i del 2011 que són les que tenim ara a les mans
són aquestes que vostè ha donat, les d’ara encara no les tenim.
Clar, crear una llei de dependència el que va fer va ser crear
unes falses expectatives a la població, perquè va ser una llei de
dependència que va néixer sense dotació pressupostària i l’únic
que va fer va ser anar passant la pilota d’administració a
administració i sí que és ver que en molts casos qui al final ha
de donar el servei i qui al final dóna la cara als ciutadans són els
ajuntaments, amb això sí que hi haurem d’estar d’acord.

Amb el tema de places concertades, de què també parlen a
cada esmena, més concerts amb els ajuntaments i d’altres, és
que clar, o donar més subvencions al tercer sector, també; és
que si les subvencions no es pagaven ja se’n poden donar moltes
de subvencions, és que ja no és un tema que hi estiguis a favor
o no a favor de les subvencions, és que el Partit Popular creiem
que amb els recursos que hi ha s’han d’administrar el millor
possible perquè afectin el manco possible als ciutadans i que
repercuteixin directament als ciutadans, i que els doblers es
destinin i que els doblers tenguin un profit cap allà i no donar
una subvenció que moltes vegades, moltes vegades, no es
controlaven, moltes vegades no es controlaven i les que
s’aprovaven moltes vegades no arribaven als afectats.

Ara vull entrar un poc a les esmenes. Bé, les esmenes del
Grup Socialista, l’esmena 9799 és una esmena per dotar la
Fundació de la Dependència amb 2 milions. La Fundació de la
Dependència té un pressupost de 13.475.000 i sí que s’ha de dir
que nosaltres no estam d’acord amb aquesta esmena presentada,
perquè, com hem dit, nosaltres no estam d’acord amb cap
esmena que sigui no pagar, nosaltres mai no estarem d’acord
amb una esmena que sigui no pagar, però el que no li podem dir,
aquesta partida sí que baixa, però sí que s’ha de dir que s’ha
millorat moltíssim la gestió d’aquesta fundació i amb aquesta
gestió s’ha fet més eficient i aquesta gestió ha estat la que, des
de la mateixa fundació, s’ha decidit arribar a aquesta quantitat
i es considera que serà adequada per a les seves necessitats.
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L’esmena 9800 és una esmena per augmentar la dotació als
convenis dels ajuntaments; allò dit, no hi podem venir a bé, no
perquè no fos necessari, tant aquesta esmena com l’esmena
següent, per als ajuntaments, sinó perquè en aquests moments
no tenim recursos suficients i el no pagament del deute no és
viable.

Hi ha també tres esmenes, la 9803, la 9936 i la 9937 que són
esmenes per augmentar la renda mínima d’inserció als consells
insulars. En aquest moment no és possible augmentar
directament en els pressuposts de la comunitat aquestes partides
destinades als diferents consells. Sí que saben vostès que els
consells insulars les han ampliat i dins l’any 2012, les han
ampliat tant el Consell de Menorca, com el Consell d’Eivissa
com el Consell de Mallorca, han ampliat aquestes partides i han
estat suficients, el que fan és ampliar-les.

Després, l’esmena 9884, que és una esmena sobre programes
d’integració i d’atenció integrada a nouvinguts és una esmena
que consideram que no és adequada aquí perquè no té
competències en matèria d’immigració la direcció general.
Aquesta esmena en concret l’hagués hagut de dirigir a
Presidència, en tot cas, o a la Direcció General d’Immigració,
no a la Direcció General de Família i Benestar Social.

Hi ha dues partides, que són l’esmena 9804 i l’esmena 9805,
que el que fan és augmentar la dotació del manteniment i
conservació tant del Centre Base de Discapacitats de Menorca
com del d’Eivissa i Formentera, el mateix, també proposa
baixar-ho de bancs. No hi estam d’acord, a més és una cosa que
tampoc no ens quadra molt perquè estan imputades a la partida
de reparació i manteniment, quan és una partida que està dotada
amb 2.000 euros i proposen augmentar-la amb 60.000, quan la
partida global del total del subconcepte doncs són 20.000 euros,
i vostès ja l’augmenten a 60.000 i just a reparació i a
manteniment. El mateix també amb Eivissa i Formentera.

Ja dic, aquí, amb aquestes partides, després, la partida de
dependència, clar, vostès proposen augmentar-la en 9 milions
d’euros, diuen que és insuficient l’augment que nosaltres hem
fet, vostès proposen augmentar-la en 9.886.329. Clar, aquesta
partida ara té 22 milions, vostès saben que en tenia 13 i s’ha fet
un esforç i saben que és ampliable, saben que és una partida
ampliable i nosaltres hem dit que així com ja pressupost rera
pressupost la Sra. Santiago deia que era una partida ampliable,
i no l’havien augmentada, ara, enguany, es fa un esforç i
s’augmenta 10 milions d’euros.

Quant a les esmenes del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, dir el mateix, a totes les partides que vostès
augmenten, augmenten les partides als ajuntaments, als consells
insulars, a les famílies, també a la Fundació d’Atenció a la
Dependència que, com he dit abans, en aquest moment la
Fundació de la Dependència és eficient i abans no ho era, s’ha
millorat molt la gestió; doncs amb totes aquestes partides no hi
podem venir a bé, no perquè no ens agradaria si de cas
augmentar aquestes partides, sinó perquè no és possible i molt
manco, com he dit abans, llevar-ho de bancs perquè per a aquest
govern és una prioritat, no pagar els bancs, és una prioritat pagar
el deute, i una vegada s’ha pagat el deute el que fas és facilitar
que aquest crèdit pugui fluir cap a les persones, cap a les
empreses, cap a les famílies.

Quant a la partida de dependència, després també a la Sra.
Santiago hi ha una sèrie d’esmenes al tercer sector, vull dir, ho
sabem, hi ha una sèrie d’esmenes que van fins i tot a crear noves
partides, a crear nous programes, nous programes que no hi
podem estar en contra de cap de les maneres, per a colAlectius
amb risc, per a famílies amb colAlectius amb risc, per al risc de
pobresa, clar que sí; en aquest moment són inviables, com he dit
abans, també una altra vegada els lleven de la partida dels
bancs.

M’imagín que com que de cada partida vostès anaven
augmentat al tercer sector, doncs la partida, l’esmena 199,
l’esmena per complementar la partida d’ajuda econòmica de
famílies amb persones dependents, que és la partida de
dependència, vostès directament duen els 10 milions al tercer
sector, directament; en lloc de dur-los a la renda mínima
d’inserció, els duen al tercer sector. M’imagín que deu ser una
errada, perquè com que entre subvenció i subvenció, anaven
donant subvencions i subvencions, una subvenció més de 10
milions al tercer sector. No hi podem estar d’acord, com he dit
abans la dependència és ampliable.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Duran, però li queda molt poquet temps, vagi
acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord. Per acabar, l’esmena de la Sra. Margalida Font, no
hi és; era una esmena que també era per a integració dels
nouvinguts, era per a immigració, no era competència d’aquesta
direcció general.

L’esmena del diputat Sr. Antoni Pastor. Sabem que aquesta
problemàtica de la teleassistència realment existeix, la
teleassistència era una partida que venia dotada des del Govern
de l’Estat, que venia dotada des de l’IMSERSO. Ara en aquest
moment no és així, el Govern no té encara preparada una partida
i no hi ha una partida pressupostària que contempli el pagament
del 50% o el pagament de la teleassistència; sí que s’està fent
feina des de la direcció general perquè es pugui donar,
juntament amb els ajuntaments, un pagament o que es pugui
ajudar en el tema de la teleassistència.
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Bé, ja està, res més. Ja si de cas parlaré després. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Duran. I en torn de rèplica, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Obrador, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, les primeres paraules de
la Sra. Portaveu del Partit Popular han estat per reconèixer que
aquest pressupost és insuficient, ha dit que era insuficient, i
després ha dit que estava basat en la realitat, amb la qual cosa
aquí tenim un problema; si són insuficients i estan basats en la
realitat, què ha de manar? La realitat és la que és, augment de
pobresa, retalls, imposts, devaluació dels drets de les persones
més vulnerables d’aquesta societat. 

Vostè a partir d’aquí ha començat a dir que ens hem
equivocat, que nosaltres hem entrat a la partida d’interessos per
donar recursos a les esmenes... Miri, l’important no és d’on
treim els recursos, d’on feim les baixes; no és l’important.
L’important és dir sí o no estan d’acord amb les esmenes, amb
el contingut i amb el fons de l’esmena, perquè vostès han inflat
els interessos d’una manera fictícia en aquest pressupost i
retallen realment els serveis i les prestacions. Això és el que hi
ha. Per tant no es quedi en el problema d’on es treuen els
doblers per esmenar, sinó digui si està d’acord o no està d’acord
amb el fons de l’esmena.

També ha fet una afirmació que crec que és molt perillosa.
Ha dit, en referència al deute dels ajuntaments, que aquest deute
no és viable. Què faran amb els ajuntaments?, els deixaran de
mà?, deixaran de mà les persones que estan més a prop, els
ajuntaments? Ha dit que el deute dels ajuntaments no és viable,
ho ha dit, i està en el..., no, i està en el Diari de Sessions.

També diu que la renda mínima no és possible i que els
consells han incorporat partides suficients, quan sap
perfectament que això no és així i no és vera. Miri, la
sensibilitat del Partit Popular en relació amb la pobresa passa
per un exemple molt clar, i és que l’Ajuntament de Palma,
governat pel Partit Popular, ha tengut un superàvit que no ha
destinat a ajudes d’emergència; hagués pogut destinar aquest
superàvit a pagar ajudes d’emergència i rendes mínimes, i no ho
ha fet. Això és un fracàs social, això demostra la poca
sensibilitat del Partit Popular en el moment de donar respostes
a una demanda que cada dia creix, cada dia que passa creix. 

Vostès quan volen resoldre les demandes socials, quan tenen
els colAlectius que els demanen que siguin sensibles i que actuïn,
creen una comissió. Ara tenim una comissió per tractar la
pobresa infantil; què han fet amb la pobresa infantil?, quins
recursos estan donant per donar resposta a la demanda d’un
colAlectiu que cuida d’aquests nins? És que ja hi ha un problema
de desnutrició de 65.000 nins de les nostres illes que viuen en
pobresa, i vostès retallen les ajudes al menjador escolar. Com és
possible? Per què diuen que són sensibles? No ho són, la realitat
demostra que no estan fent res per donar atenció a aquests
colAlectius.

Les persones amb discapacitat varen venir la setmana
passada a aquest parlament, i varen fer moltes demandes: que no
retallassin en educació, que no retallassin en sanitat, que no
retallassin en formació i ocupació dels centres especials, que
pagassin el deute al tercer sector. Què varen dir vostès?,
“crearem una comissió”. És que les comissions no donen
respostes a les necessitats urgents d’aquesta realitat que vostès
diuen que coneixen; crec que vostès estan molt enfora de la
realitat, perquè han pagat primer les farmàcies, han pagat primer
els interessos bancaris, han pagat als bancs, han pagat als
centres concertats, però no han pagat els deutes que tenen amb
el tercer sector, i així és molt fàcil baixar el dèficit, deixant
factures sense pagar a les persones, a les entitats que cuiden els
colAlectius més vulnerables. 

Per tant nosaltres mantenim que en aquest pressupost falten
40 milions d’euros, que el problema és aquí, que vegin que
aquest és el problema i aquesta és la demanda, que no es quedin
d’on hem tret els 40 milions, que reconeguin, que diguin si estan
d’acord o no a dotar de més pressuposts unes necessitats que
estan demostrades, que són reals i que són concretes, i així ho
diuen tots els indicadors que estan ara damunt la taula.

Per tant no són dades subjectives, no són dades partidistes,
són dades reals, i vostès tenen l’obligació de donar resposta amb
un pressupost del 2013 perquè l’any que ve la crisi, les
conseqüències de la crisi econòmica seran encara pitjors per a
aquest colAlectiu. Per tant demanam el suport a les nostres
esmenes i demanam la rectificació del Partit Popular i que donin
resposta a aquestes demandes socials. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. En primer lloc, donarem suport a les
esmenes presentades pel Partit Socialista i pels dos
parlamentaris no adscrits perquè, de fet, en moltes coincidim;
altres poden ser complementàries i altres poden ser visions
diferents de la mateixa problemàtica.

He de dir a la Sra. Duran que miri els pressupostos de 2008,
2009, 2010 en tema de places residencials i ajuda econòmica a
les famílies, i veurà que del 2008 al 2010 es va augmentar any
rere any, vull dir que no és cert el que vostè ha comentat que no
s’havia augmentat. Miri els pressupostos, insistesc, si m’escolta,
i veurà que sí, que... -moltes gràcies; fantàstic, idò- i podrà
veure que l’any 2008, l’any 2009 i l’any 2010 varen augmentar
les partides de les ajudes econòmiques. 
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Després vostès es basen en el concepte d’ampliació. El
concepte d’ampliació és un concepte per poder ampliar partides
que durant el procés de gestió pressupostària han quedat
reduïdes, per exemple que vostès facin una previsió que tendran
3.000 demandes de dependència i en tenguin 3.700, però no des
de principi de pressupost, no des de principi de pressupost que
vostès ja saben que necessitaran 28 milions per pagar l’ajuda
d’atenció a la dependència, i només en 22. Això no és el
concepte d’ampliable, això és que, durant la gestió del procés,
és ampliable per si hi ha més demandes de les que un pot haver
previst, però no per anar ampliant, perquè si no els pressuposts
digui vostè al Sr. Aguiló que no són reals. El Sr. Aguiló va dir
que eren reals, que anaven euro per euro. Doncs miri, vostè
acaba de reconèixer aquí que almanco en aquesta partida falten
un parell més de milions.

Nosaltres efectivament ho hem fet del tema d’interessos del
banc. Després d’haver demanat al Sr. Aguiló, quan va defensar
els pressupostos i a una pregunta parlamentària anterior, i
només en tenim dues, una la vàrem utilitzar per demanar al Sr.
Aguiló, al vicepresident econòmic, a veure si ens podia explicar
aquesta partida de 103 milions d’interessos a 308 d’on surt, i no
ens la va contestar, ni en el debat dels pressupostos ni a
pregunta parlamentària, no ens la va contestar. Vostè és la
segona persona amb què discutim avui matí aquest tema i no ens
la contesta. Els nostres parlamentaris han fet la mateixa
pregunta quan han defensat les esmenes d’educació i quan han
defensat el text, i no hi ha hagut contestació per part del Partit
Popular, ni del grup parlamentari ni del Govern. Per què de 103
a 308? Expliqui-m’ho. 

I estic absolutament convençuda que les condicions i la
regulació del banc es poden canviar. Vostès han canviat amb el
Partit Socialista la Constitució en un horabaixa. Vostès han
canviat la Llei de dependència, han canviat la Llei d’educació,
han canviat la Llei de la sanitat, i no poden canviar la regulació
dels bancs?, no la poden canviar, la regulació dels bancs? Bancs
que estan rebent doblers públics constantment d’Europa i de
l’Estat espanyol, i vostès no poden canviar la regulació dels
bancs amb unes majories absolutes al Congrés? No ho volen fer,
no ho volen fer. La política no és qüestió de sensibilitat; si vostè
és sensible però després, la sensibilitat, la converteix en acció,
en política la sensibilitat no és suficient.

Vostès no ho volen canviar, ni ens volen explicar d’on ve
dels 103 als 308 ni volen canviar les condicions bancàries. 

Mirin com negocia el nostre govern, el nostre govern
autonòmic, amb els bancs. Se’n va a negociar per a aquest any,
per a l’any 2012, tota una sèrie de préstecs, i surt del banc amb
més interessos d’altres crèdits, i això ho tenim en contestació,
la va mostrar la parlamentària Mascaró en el plenari. L’any
2006, per posar un exemple, teníem un préstec de 5 milions
d’euros a uns interessos de 0,05 més Euribor. Bé, idò, el Sr.
Vicepresident va sortir d’aquella negociació del mateix préstec
amb un 0 Euribor més 3,5! Així estan negociant amb els bancs
vostès. No m’escolta, xerra amb l’altra...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Sí, jo l’escolt atentament i m’agradaria que m’escoltàs,
perquè li responc a vostè, no al conjunt de... M’entén?

Així és com negocia el banc, així és com negocia aquest
govern. Modifica préstecs de l’any 2006 afegint interessos, de
0,05 a 3,5, amb el Banc de Bilbao, amb el Santander, amb La
Caixa, així negocien.

Bé, i després per una altra banda nosaltres també hem fet
propostes a l’Estat, hem fet també propostes a l’Estat abans de
dur-les aquí perquè l’Estat modificàs els pressupostos estatals
per poder ampliar Llei de dependència, infància, tal. El Grup
Popular també hi va votar en contra. Vull dir que nosaltres no
només utilitzam el Parlament de les Illes Balears, utilitzam
altres vies, i és impossible.

La dependència, absolutament insuficient, insistesc en el
tema. No és suficient aquest tema que comenta la parlamentària
del Grup Popular del concepte d’ampliació.

El tema de la Fundació d’atenció a la dependència. El tema
de la Fundació d’atenció a la dependència no s’ha tornat més
eficient. Nosaltres estam en contacte amb moltes famílies. Sap
com s’han tornat molt eficients?, i això els parlamentaris ho
haurien de saber: la direcció de la residència ha demanat als
familiars que els ajudin en el sopar, a donar el sopar, perquè no
donen l’abast amb els gerontòlegs ni amb els sociosanitaris, i si
un familiar no hi pot anar es relleva amb un altre. Això és
l’eficiència. Nosaltres vàrem tenir un premi d’eficiència a final
de la legislatura; no ho vàrem fer públic però existeix, serà allà,
amb una agència nacional autònoma, vull dir no dependent de
ningú. Ara rep el Partit Popular a tornar a demanar aquest premi
de qualitat. Els familiars han de donar el sopar perquè no hi ha
gerontòlegs, especialment els caps de setmana. Això és
l’eficiència i l’eficàcia del Partit Popular. I davant això quina
proposta hi ha? Treure 39 treballadors, treure 39 treballadors
gerontòlegs. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, el temps se li està acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Acab. 2010-2011, clar que hi havia pobresa i clar que hi
érem sensibles, igual que el Partit Popular, però nosaltres
convertíem la sensibilitat en acció, i vàrem incrementar cada
any 9 milions per lluita contra aquesta pobresa. I és insuficient,
però vàrem fer qualque cosa. El Partit Popular no fa res; ni
augmenta la renda mínima, ni augmenta les ajudes a
emergència, ni dóna doblers a les entitats. 

No és cert, no és cert el que ha dit la Sra. Duran que no es
poden fer nous programes. L’any 2009, l’any 2008, l’any 2010,
l’any 2007, l’any 2006 amb el Partit Popular, amb aquest Partit
Popular que encara tenia una connexió amb la realitat i que no
només tenia una connexió amb els bancs, es feien el
pressupostos. En els pressupostos hi havia ajudes econòmiques
per a aquestes entitats. És l’any 2012 i l’any 2013 que
desapareixen. No són nous programes, són programes que a la
nostra comunitat autònoma funcionaven durant 10, 12 i 15 anys.
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No tenc més temps, però en definitiva aquests pressupostos
són uns pressupostos que no afavoriran la cohesió social i que
no afavoriran que els serveis socials funcionin amb un mínim de
dignitat a la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. I per part del diputat no adscrit, Sr.
Pastor té la paraula també per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Només unes paraules que ha
dit en aquest cas la diputada. Diu “gestionam ajustats a la
realitat”. Jo diria que no, vostès en aquest cas gestionen aquests
pressuposts ajustats possiblement a la realitat econòmica o a la
situació econòmica que viu en aquest cas la comunitat, però no
a la realitat del carrer.

Jo els recomanaria, recomanaria a totes les persones que
duen temes de serveis socials i que són temes molt sensibles, bé,
primer que jo sempre he dit que no és una obligació, però haver
passat per un ajuntament a vegades et fa veure coses que no pots
veure, no tens l’oportunitat de veure quan no hi has estat, però
jo els recomanaria que fessin una visita, per exemple, i que
parlin amb Tomeu Català i que els mostri el projecte, que vagin
a acollida, que vagin a Ses Sitjoles un dia, o que vagin a
APROSCOM Manacor, que vagin a S’Estel de Llevant, perquè
realment això és la realitat. La realitat de què parlam aquí està
molt lluny de la realitat que viuen les persones dependents
d’aquesta comunitat.

Clar, i aquest pressupost no sé si ho garanteix o no. Vostè ha
dit que hi havia partides ampliables i ja em tranquilAlitza, perquè
supòs que en transcurs de l’any si fa falta es podran ampliar.

Però m’agradaria referir-me a una cosa sobretot que es va
repetint contínuament, que és el tema de les subvencions, i en
aquest cas que afecten el tercer sector. Jo em deman què
passaria demà al matí si en aquest cas totes les entitats socials
que fins ara han rebut subvencions tancassin, el problema que
crearien a la comunitat autònoma. És a dir, avui aquestes
entitats estan prestant un servei molt més econòmic, molt més
professional, molt més humà que el que prestaria en aquest cas
l’administració pública. Aleshores no podem parlar, quan
parlam de subvencions, no podem generalitzar; hi ha
subvencions que són necessàries, és que són necessàries.
Aquelles entitats que fan acompanyament a les persones a les
residències, que els fan acompanyament, que hi van els caps de
setmana, que quan hi ha una festa de Sant Antoni o els Reis se’n
van... És que és necessari, és que humanitzam una miqueta més
en aquest cas els serveis socials, els humanitzam una miqueta
més per al que pugui ser una residència o un centre de dia, o
aquestes entitats colAlaboradores.

Vostè m’ha dit que s’està fent feina en el tema de la
teleassistència, i me n’alegr, m’alegr; com a mínim entenguin
que és un problema que viuen els ajuntaments, però no ens
serveix de molt, el que ens serviria en aquest cas als
ajuntaments seria que vostès obrissin una partida, si no pot ser
amb 1 milió d’euros, que jo crec que és el cost aproximat que
podria tenir, l’he hagut de calcular una miqueta a l’ull, idò amb
una partida que pogués ser ampliable com a mínim per tenir la
garantia que si no pot ser el primer mes, el segon mes d’entrada
a l’any idò potser podrien haver arribat a un acord a través de la
FELIB amb tots els ajuntaments que estan prestant aquest
servei, que no sé si són tots o no però que són la majoria. 

Ara el fet que diguin “hi estam fent feina”, idò dia primer de
gener qualcú haurà de prestar aquest servei, dia primer de gener,
perquè dia 31 de desembre s’acabarà, i dia primer de gener a
aquestes persones els has de fer qualque cosa, o bé els seus
familiars han d’anar a ca seva per estar amb elles, o bé han de
contractar una persona que pugui estar amb elles tot el dia, o bé
han de demanar una plaça al centre de dia, o bé..., no ho sé, o bé
podem tenir una desgràcia, perquè vostès s’imaginin que una
persona major..., qualsevol beneitura, quan s’aixeca per anar a
la cuina, es trava; si du la teleassistència penjada pel coll, si té
res de nou, pitja el botó i sap que serà atesa en un moment
donat. Si això no és així què passa? Nosaltres serem
responsables; és que jo no vull ser responsable, en aquest cas,
com a administrador o com a batle de Manacor d’haver llevat
aquest servei a una persona i que la trobin al cap d’un dia o dos
dies que ningú no ha anat a ca seva i que s’ha romput el ballador
o qualsevol desgràcia. 

És que això són temes reals, això no són temes que diguis
“bé, podem passar amb els nombres..., és a dir, l’herència...”;
no, no, no, això són temes reals que passaran dia primer de
gener a partir de les 12 del vespre. Aleshores si hi hagués una
partida ampliable, els ajuntaments tal vegada poden assumir
amb recursos propis, sabent que tal vegada només l’hauran
d’assumir dos o tres mesos, i que després hi haurà en aquest cas
una ajuda de l’administració. Jo els demanaria que fessin un
pensament, si no pot ser en la seva totalitat, tal vegada en
aquests moments és impossible, perquè, és ver que a aquesta
l’hem estudiada un poc i hem cercat les partides, però jo també
entenc els altres grups que fan el que nosaltres fèiem abans, no
ho podem fer partida per partida, perquè tornaríem boigs, jo
només n’he presentat 7 i m’he pogut permetre, fent molta feina,
trobar aquestes partides. No es tracta d’on les treim, sinó de la
voluntat  en aquest cas, en concret d'aquesta esmena, de la
voluntat. Si hi ha voluntat, creïn una partida ampliable amb 1
euro, per entendre-ho així, i com a mínim els ajuntaments
quedaríem molt més tranquils de saber que això s’està estudiant
i pot tenir una solució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en torn de contrarèplica per part
del Grup Parlamentari Popular Sra. Durán té la paraula.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Jo seré molt breu. Vull començar dient
que des del Partit Popular estam contents i valoram l’esforç que
s’ha fet en aquests pressuposts per augmentar la partida
d’aquesta direcció general en un 13%. S’ha de dir que s’ha fet
un esforç molt gran.

Saben perfectament la situació econòmica quina és. És
dificilíssim llevar d’una banda i posar a l’altra. Però s’ha
intentat i s’ha primat en aquest pressupost, com vostès saben 8
de cada 10 euros han anat a les persones, a educació i a sanitat.
I just aquí, un 13,24% d’augment, no em podran dir que no,
13,24% d'augment en aquesta direcció general.

La Llei de dependència, com he dit abans, és que va néixer
sense fonaments, va néixer sense dotació. Just quan va néixer el
2010 i el 2011 el Sr. Zapatero la va baixar automàticament i es
va crear un problema. Les lleis quan es fan..., és una llei que
està molt bé, millorable evidentment, s’haurà d’estudiar, però
han de néixer dotades. Si no hi ha una dotació darrera, el paper
no ho aguanta, el paper ho pot aguantar tot, però la situació no
ho aguanta tot. I no perquè tenguem una llei de dependència, si
no està dotada, si no hi ha recursos, no ens serveix.

La Sra. Conxa Obrador ha dit que no és important d’on es
treuen els doblers. Un pic i un altre he hagut de sentir això. Sra.
Obrador, i li ho dic amb molta d'estima, de comptable a una
empresa privada no hi podria fer feina, perquè jo li puc dir que
balanços n’he vists, i molts, i és importantíssim saber d’on
lleves i d’on poses, importantíssim. Clar, vostè diu ..., aquest
discurs del “buenismo” a què ens tenen avesats de sempre la
gent dels partits d’esquerra, aquests discursos de benestar social,
tot això està molt bé i com els va dir el vicepresident econòmic
en el ple del Parlament quan es debatien els pressuposts, ja els
ho va dir, el benestar social, si no es mira el dèficit i el deute, no
està garantit. Això és importantíssim, és importantíssim mirar
el dèficit dels comptes, és importantíssim reduir el deute per
garantir precisament el benestar social. És l’única manera que
es té per garantir el benestar social, reduir els costs, reduir el
deute per garantir precisament el benestar social, com vostès
diuen.

Clar, als bancs se’ls ha de pagar. Nosaltres podríem entrar
a partides, de fet si hi hagués una partida allà on hi hagués per
jugar a un joc. No, les seves partides són alta a consell, alta a
ajuntament, alta a renda mínima social, alta a dependència, alta
a tercer sector, alta a pagament de deute, baixa a bancs. És això
que he dit que no era viable, això he dit que no era viable. El
que és viable ara és pagar, perquè vostès saben que a més hi ha
un pla d’equilibri, vostès saben que hi havia pendent de
pagament just, pendent de pagament just en deutes de sanitat
230 milions d’euros, saben que hi ha un pla de pagament, saben
que per mor d'aquest pla de pagaments han augmentat els
interessos, que no ho diuen; saben que durant el seu govern es
destinaven a pagar a bancs, tant d'amortització com d'interessos,
més o manco 80 milions, avui en dia se n’hi han de destinar 800
i no perquè es vulgui, sinó perquè hi ha 500 milions
d’amortització i més o manco uns 300 d’interessos, que és el
que hi ha, però aquests 300 milions d’interessos han augmentat
perquè s’han pagat 1.100 milions d’euros a proveïdors i no ho
diuen; clar, no s’han pagat 1.100 milions d'euros a proveïdors?

D’acord i no s’han de pagar els interessos d'aquest pla de
pagament? ...

(Remor de veus)

Bé, continuam, continuam.

Jo abans l’he escoltada, l'he escoltada bé, m’he girat i tot
perquè em ves la cara de front. L’he escoltada amb molta
atenció. Jo no vull entrar ara en un diàleg, vull que m’escolti
també un poc atentament. Jo demanaria responsabilitat front
demagògia, la veritat. Ara la Sra. Santiago deia que per exemple
la dependència s’ha augmentat, ja li dic, s’ha consolidat en 10
milions més. Vostè diu que no, que no és suficient, que s’ha
d’augmentar 10 milions més. A més, la seva esmena és del tot
errònia, la seva esmena ho dut al tercer sector. Ni tan sols...

(Remor de veus)

La tenc aquí, la podem veure, la hi puc mostrar, és errònia,
s’ha equivocat, és una errada i és normal. Vostè sempre pensam
amb el tercer sector, no passa res. Ho entenem, la intenció era
bona.

Però jo em deman si vostè quan era consellera tampoc no
tenia previsions, perquè si vostè quan era consellera tenia
previsions per què no consolidava aquestes partides? Vostè aquí
en el Parlament deia que eren ampliables, no les consolidava, no
va consolidar mai 10 milions de cop d’un any per l’altre, mai.
I el primer pic que es fa l’únic que diu és que no pot ser, que
tenim previsions, que no és suficient. Bé, ja ho veurem si és
suficient o no. A més i com he dit abans i vostè sempre ho deia
que era ampliable, idò això.

El tema del pagament a bancs, ja dic, 92.000 euros l’hora és
el que costa a aquesta comunitat pagar als bancs, però és el que
hi ha.

L’esmena del Sr. Pastor. El que he dit abans, s’està mirant.
En aquest moment no hi ha una partida que vagi directament a
la teleassistència, però sí que des de la direcció general han dit
que es mirarà de quina manera es podrà arribar a un acord amb
els ajuntaments perquè no s’hagués de fer front a tot. M’imagín
que en el debat en podrem parlar més extensament i tal vegada
li podrem dir alguna cosa més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. I ara passam a la votació de les
esmenes parcials, secció 18, Família i Benestar Social. I si cap
grup no demana votació separada, votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I si cap grup no demana votació separada,
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 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Igualment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes de la diputada no adscrita Sra. Font i
Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, votació de l’esmena del diputat no adscrit Sr.
Pastor i Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Finalment, es procedeix a la votació de totes
i cada una de les seccions del projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013. Així com els pressuposts de les entitats públiques
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, ib-
salut i Agència Tributària. 

Seccions: Secció 2, Parlament de les Illes Balears. Secció 3,
Sindicatura de Comptes. Secció 4, Consell Consultiu de les Illes
Balears. Secció 6, Oficina de Transparència. Secció 7, Consell
Audiovisual de les Illes Balears. Seccions de la Conselleria de
Presidència. Secció 12, Conselleria de Turisme i Esports. Secció
13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Secció 14,
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació. Secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori. Secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques. Secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. Secció 31, serveis comuns, despeses diverses. Secció 32,
ens territorials. Secció 34, deute públic. Secció 35, fons de
contingència. Secció 36, serveis comuns, despeses de personal.
Secció 73, Institut Balear de la Dona. Secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. Secció 77, Institut d’Estadística
de les Illes Balears. Secció 78, Escola Balear d’Administració
Pública. 

Entitats públiques empresarials: Entitat 01, Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, Agència del 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, Consorci de Transports de Mallorca, Espais de
Natura Balear, Institut Balear de la Joventut, 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.

Societats mercantils públiques: Societat 03, Institut de
Biologia Animal de Balears SA, Serveis de Millora Agrària SA,
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears SA, Caib
Patrimoni SA, Radiotelevisió de les Illes Balears SA, Televisió
de les Illes Balears SA, Gestió d’Emergències de les Illes
Balears SA i Multimèdia de les Illes Balears SA.

Fundacions del sector públic: Fundació 01, Fundació per a
l’Esport Balear Illesport, Fundació Conservatori de Música i
Dansa, Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, Fundació
Robert Graves, Fundació Teatre Principal d’Inca, Fundació
Banc de Sang i Teixits Illes Balears, Fundació per l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull,
Fundació d’Atenció i Suport a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal de les Illes Balears, Fundació Santuari de
Lluc i Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.

Servei de Salut de les Illes Balears, secció 60. Servei de
Salut de les Illes Balears. 

Agència Tributària de les Illes Balears, secció 50. Agència
Tributària de les Illes Balears.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 5 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 2013. Es recorda que
els grups parlamentaris poden presentar en el termini de 48
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 defensar en
el ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió d’avui, vull
agrair la seva colAlaboració i sobretot a aquells quan han
aguantat els tres dies amb valentia i estoïcisme com hem fet
tots, felicita-los i agrair-los el seu comportament i dir que
s’aixeca la sessió. 

Moltes gràcies i bones tardes a tots.
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