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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam.

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

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

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

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista, secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques, al programa
121C, direcció i serveis generals d’Administracions Públiques,
9719, 9720. Al programa 124A, cooperació i relacions amb els
ens territorials i relacions interadministratives, 9721, 9943 i
9722. Al programa 222C, actuació de policies, 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 00A, nous programes i nous classificats,
10152. Al programa 124A, cooperació i relacions amb ens
territorials i relacions interadministratives, 10158 i 10149. Al
programa 222C, actuació de policies, 10146. Al programa 513,
infraestructures bàsiques, 10180. 

Del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques, Al programa 124A,
cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions
interadministratives, 10234.

Defensa conjunta de les esmenes. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa per un
temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Senyores i senyors diputats. Estam davant del segon
pressupost d’aquest govern i d’aquesta conselleria que presenta
el conseller Sr. Gornés a l’equador d’aquesta legislatura i a
pesar d’estar pràcticament a la meitat d’aquesta legislatura, ja
portam dos pressuposts, fa dos dies que continuam escoltant en
aquest hemicicle que tots els problemes són per mor de
l’herència rebuda.

Vegem idò el contingut de l’esmena a la totalitat i de les
diferents esmenes parcials que el meu grup ha presentat en
aquesta secció 16 de la Conselleria d’Administracions
Públiques. Aquestes esmenes es justifiquen perquè des que ha
arribat el Partit Popular al Govern tot, absolutament ha anat a
pitjor. Vegin-ho amb els següents exemples i parlant d’herència,

vegem alguna part d’aquesta herència que ha rebut el Partit
Popular.

En primer lloc, el Sr. Bauzá es va trobar a la Conselleria
d’Administracions Públiques una xarxa d’oficines d’atenció a
les víctimes del delicte que funcionaven feia més de 25 anys a
totes les illes. El Partit Popular enguany les ha dilapidat, les ha
tancat totes. 

En segon lloc, el president Bauzá es va trobar com herència,
una gestió de les emergències de les Illes Balears que era
modèlica, gràcies a la feina del seu personal i amb un helicòpter
d’emergències 112 i que també el Partit Popular ha eliminat.

En tercer lloc, el president Bauzá es va trobar en aquesta
herència rebuda un pressupost per a la construcció d’un centre
d’emergències 112 a l’illa d’Eivissa que el conseller Sr. Gornés
va entregar aquesta partida pressupostària a la borsa comú
d’Economia i Hisenda, en favor del vicepresident.

En quart lloc, hem de dir que el president Bauzá es va trobar
amb un fons de cooperació local, en favor dels ajuntaments, on
es respectava allò que deia la llei i no era altra cosa que destinar
el 0,7% del pressupost a aquest fons de cooperació local per als
ajuntaments. Idò resulta que l’any passat ja en el primer
pressupost del Partit Popular es va modificar la llei per passar
del 0,7% al 0,5%. I enguany, una vegada més, modifiquen la llei
per passar del 0,5% fins al 0,3%. És a dir, que els ajuntaments
d’aquestes illes i també els consells, són els grans castigats
d’aquesta conselleria i d’aquest govern. A pesar de totes les
fotos que es feren tant el conseller Gornés, com el president
Bauzá amb els ajuntaments i amb la pròpia Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears, amb la FELIB, ha estat tot un
engany, perquè se’ls va dir per activa i per passiva que no se’ls
rebaixarien les ajudes econòmiques que reben a través d’aquest
fons de cooperació local. Com dic, un engany més. I per això el
meu grup presenta una esmena per augmentar aquest fons de
cooperació local en favor dels ajuntaments de 6 milions d’euros
i poder complir la llei, tal i com estava originalment.

El Partit Popular carrega la crisi als ciutadans més
desprotegits, però també carrega la crisi a les institucions que
més serveis donen als ciutadans i les que estan més properes a
la gent, que són els ajuntaments. Però, a més a més, el Govern
incompleix la Llei de capitalitat de Palma, de 20 de desembre de
l’any 2006 que al seu articulat preveu una inversió anual no
inferior a 30 milions d’euros de les administracions
autonòmiques en àmbit competencial en el terme municipal de
Palma. Idò bé, què hi ha pressuposat l’actual govern? Hi ha
pressupostat una partida d’1 milió d’euros per a aquesta Llei de
capitalitat, incomplint flagrantment la llei. No sabem si això té
alguna cosa a veure amb la rivalitat entre el president Bauzá i el
batle Sr. Isern, seria bo que aquestes rivalitats no interferissin ni
perjudicassin els ciutadans de Palma. Per això el meu grup
també ha presentat una esmena per augmentar en 7 milions
d’euros aquesta partida per a la capitalitat de Palma i així arribar
com a mínim a la mateixa xifra de l’any passat, del pressupost
d’enguany que ara s’està executant. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / fascicle 4 / 19 de desembre del 2012 2975

 

I aquest càstig cap als ajuntaments continua també amb la
manca de suport del Govern a les policies locals. El Partit
Popular ha eliminat la figura de la policia turística a
l’avantprojecte de llei de coordinació de les policies locals. Sí,
l’ha eliminat. Jo no sé per què es van posar tan nerviosos els
representants del Partit Popular quan vàrem explicar que
desapareix la figura de la policia turística de la Llei de
coordinació de les policies locals. A més, recentment el
conseller ha presentat als ajuntaments un decret per regular el
fons de seguretat pública, que l’únic que fa des del nostre punt
de vista, és tornar enganar els ajuntaments, perquè se’ls fa
creure que rebran la mateixa quantitat econòmica que rebien
fins ara, quan la realitat serà que els cossos de policies locals
dels diferents ajuntaments es veuran seriosament ressentits. Sr.
Conseller, ens pot assegurar aquí i avui que els ajuntaments
rebran l'any que ve la mateixa ajuda en concepte de reforçament
de les policies locals que havien rebut fins ara? Aquesta és
realment la pregunta i és el que volen saber els ajuntaments. I la
resposta és que amb aquest pressupost no.

I continuam parlant de persones al servei de l’administració
pública, en aquest cas no de policies locals, sinó del personal al
servei de l’administració pública. Aquesta està sent la
legislatura de la criminalització dels treballadors públics, on
l’obsessió del president Bauzá i del seu conseller per acomiadar
funcionaris o interins no té límit, fins al punt que surten a fer
rodes de premsa, per treure pit, perquè envien funcionaris
públics a l’atur. Jo sincerament, no n’estaria tan orgullosa
d’incrementar les llistes d’atur de la nostra comunitat autònoma,
que ja estan prou inflades. 

I ara, quan ja tenien una llista de persones per acomiadar en
mans del Sr. García, aquest senyor que és el director de
l’Oficina de Control Pressupostari, per vestir-ho una mica, es
varen treure de la màniga una auditoria tècnica que sembla ser
que tenen intenció d’aprovar-la en un proper Consell de Govern.
Però per què no han explicat la veritat d’allò que diu aquesta
auditoria tècnica, Sr. Conseller i Sr. President? Vostè també va
sortir en roda de premsa per explicar una auditoria tècnica sobre
el personal al servei de l’administració pública. 

Vostès ho saben millor que jo, perquè l’auditoria tècnica diu
que en la majoria de departaments hi ha una saturació per volum
de feina i que, per tant, falten funcionaris públics en la majoria
de departaments de la nostra comunitat autònoma. Repetesc,
saturació per la gran quantitat de feina que hi ha a les diferents
conselleries. I vostès paguen aquests servidors públics fent-los
treballar més, però pagant-los menys. I des d’aquí el meu grup
li demana, i a més tenim preparada una iniciativa, perquè es
pagui a tots els servidors públics de la comunitat la paga extra
proporcional que no ha quedat afectada pel Reial Decret
20/2012 estatal i, subsidiàriament, si no paguen aquesta part, tal
i com els recomana la defensora del poble en el seu informe
d’octubre passat, que passin en el mes de gener de 2013 la paga
extra de forma avançada que els tocaria a finals de l’any que ve.

Però la guinda del pastís d’avui, és que el Govern fa
acomiadaments per motius ideològics. Això no ho deim
nosaltres, això ho diu una sentència del Tribunal de Superior de
Justícia, que condemna l’actual Govern de les Illes Balears a
retornar al seu lloc de feina a una funcionària que la varen
moure, la varen llevar del seu lloc de feina, per motius
ideològiques, diu la mateixa sentència...

(Remor de veus i aldarull)

Aquests motius ideològics es tradueixen simplement en què
va fer feina amb l’anterior govern del pacte. Deixin de
criminalitzar els treballadors públics i el sector públic. Deixin
de fer acomiadaments ideològics, tal i com els diu el mateix
Tribunal Superior de Justícia. I dignifiquin la feina dels
servidors públics, que no són uns privilegiats dins la nostra
societat, sinó que són uns treballadors més.

I per acabar, no vull deixar de mencionar el departament
d’obres públiques, del qual vostè, Sr. Conseller, n’és
responsable. I és estrany no haver escoltat aquí que el 90% de
tots els diners que vostè destina a obres públiques, el que hem
de pagar o el que s’ha d’invertir per a aquest concepte, ve de
l’herència rebuda, només que el causant d’aquesta herència és
el Partit Popular, del qual vostè Sr. Gornés no només en
formava part, sinó que era diputat en aquesta cambra i va donar
suport a totes les iniciatives de la Conselleria d’Obres
Públiques, llavors dirigida per la Sra. Cabrer, per exemple les
autopistes d’Eivissa, que havien de tenir un cost inicial de 8
milions d’euros i ens n'acabarem pagats a 25 anys, 520 milions.
Aquesta és l’herència, Sr. Gornés, que vostè rep del seu propi
partit. Però no acaba aquí l’herència, perquè una part del dèficit
del qual vostès ara es queixen, també ve provocat perquè el
Partit Popular va fer expropiacions irregulars, ilAlegals, com
varen dir els tribunals, i els han condemnat a pagar un 25% més
d’aquelles expropiacions. Aquest sobrecost ve motivat per la
anòmala i irregular gestió que va fer el Partit Popular, al qual
vostè, Sr. Gornés, com dic, donava suport en aquesta cambra
perquè n'era diputat.

En conclusió i per acabar, estam davant un pressupost i un
govern amb retallades ideològiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab. ... amb retallades ideològiques que es tradueix en una
política de personal ideològica i tot sota el paraigües i l’excusa
de la crisi econòmica que fan carregar als ciutadans més febles
i també a les institucions més petites que són els ajuntaments.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Des del nostre punt de vista, des del nostre grup
pensam que la principal característica d’aquesta secció és que
es redueix a les administracions locals, als ajuntaments i també
a les administracions insulars, als consells insulars. I amb
aquesta manca de suport posa de manifest que aquestes
institucions es trobaran, es troben en una situació més dèbil,
més fràgil i són menys autònomes i menys suficients, en contra
dels principis que segons l’Estatut, han de regir les hisendes
locals i insulars. No hauria de fer falta recordar que l’Estatut
encomana també al Govern de les Illes Balears regir-se per
aquests principis i no només açò, encomana al Govern vetllar
perquè aquests principis es compleixin per als consells i
ajuntaments. 

El tractament que el Govern dóna a ajuntaments i consells
en canvi en aquest pressupost, és d’administracions secundàries.
És un govern que pensa l’arquitectura institucional en
horitzontal, no com a institucions autònomes, cada una de les
quals té unes competències i unes funcions, sinó com
institucions de delegació d’un poder central, que és l’executiu
autonòmic, i la primera constatació d’aquest fet és la forma, la
relació del Govern amb el conjunt d’administracions. El Govern
en aquest cas decideix i després ho comunica, en aquest ordre;
en una relació horitzontal l’ordre és a l’inrevés, primer es
comunica, es posa en contacte, es parla i després es prenen
decisions de forma conjunta. El Govern, en canvi, decideix
reduir les aportacions als ajuntaments, tant de les diferents
conselleries com del fons de cooperació, i els ajuntaments,
alguns encara esperen una comunicació clara d’aquestes
intencions del Govern, si més no, se n’han pogut assabentar a
través dels mitjans de comunicació, però poca cosa més. 

Així idò, les aportacions als ajuntaments a través dels fons
es redueixen de 16 a 14 milions. Es redueix el percentatge dels
recursos propis de la comunitat autònoma que la Llei de règim
local marca com a mínim, passant del 0,7 al 0,5 i ara al 0,3 i se
suspèn l’apartat en el qual s’estableix que cap ajuntament podrà
rebre unes aportacions menors que les de l’any anterior. No és
una novetat, és una repetició de les intencions i de la voluntat
també expressada en el pressupost anterior.

En definitiva, es modifica la llei autonòmica més important
que regeix les corporacions locals, la Llei de règim local, sense
els ajuntaments i sense la participació de l’única federació de
municipis de les Illes Balears. Però no només açò, no només es
redueix l’aportació als municipis a través del fons de
cooperació, aquesta reducció és del 12%, però la reducció total,
global de les aportacions del Govern de les Illes Balears als
ajuntaments, és del 38%, sí del 38%. I fins i tot quan els ho hem
exposat vostès ho han qüestionat, però és una xifra fàcil de
calcular, tan fàcil de calcular com mirar el resum de despeses de
totes les conselleries i ens als ajuntaments, que s’aporta en el
document del pressupost de 2013. La pregunta aleshores és,
com podran fer front els ajuntaments a aquesta retallada? I la

resposta no és fàcil, però sí és fàcil intuir que d’alguna forma
s’haurà de repercutir en la despesa local, als serveis bàsics que
presten els ajuntaments, de proveïment d’aigua potable, de
tractament d’aigües residuals, de recollida i tractament de
residus sòlids, de policia local, de via pública, gestió dels
escorxadors, de prestacions socials a les persones, de serveis
públics d’assistència primària, etc. 

El Govern ha dit mil vegades que la seva era la lògica
d’evitar duplicitats i assumir cada un les seves competències, i
amb aquesta lògica ha acabat amb les oficines d’atenció a les
víctimes i altres serveis. Però en canvi no aplica aquesta mateixa
lògica quan políticament no li interessa. Per exemple, les
competències educatives són del Govern de les Illes Balears,
però en canvi, el Govern no ha assumit la seva responsabilitat
i aporta menys del 10% dels recursos que suposa el cost de
sosteniment d’aquest nivell educatiu de 0 a 3 anys.

Un altre exemple: promoció turística. És una competència
dels consells, però en canvi el Govern no amolla i obliga a una
duplicitat a causa que els consells no se senten representats a
través de la promoció que fa el Govern. La promoció que fa el
Govern i la promoció que fan i paguen els consells a costa de
retallar els serveis a les persones és una altra d’aquestes
conseqüències de no resoldre les duplicitats, i està en permanent
contradicció.

En definitiva, el Govern redueix el finançament
incondicionat del fons de cooperació, redueix el global de les
aportacions als ajuntaments i, a més, s’implica menys amb les
competències que són seves, com és el cas esmentat d’educació
de 0 a 3 anys.

Amb els consells insulars passa més o menys el mateix que
amb els ajuntaments, i ja hem fet esment al paradigmàtic
exemple de la promoció turística. Els consells rebran a través
del finançament general 32 milions menys que l’any 2012 a
causa, en gran mesura, que les conegudes bestretes, que
funcionaven d’avançament d’un nou finançament que s’ha
allargat -és cert- massa temps a arribar i que venien a actualitzar
el sistema de finançament, han estat absorbides -ara se’ns diu
que no, que seran per addició, ho veurem- per la secció 32, no
afegint-se a l’aportació d’anys anteriors sinó restant a aquesta.
Ho veurem. Ho hem dit moltes vegades: no era el millor sistema
però era una necessitat perquè els consells tinguessin el que els
correspon. Ara tindran els 184, 185 milions de sempre, i no
tindran els 31 milions de les antigues bestretes; en definitiva
rebran un 18% menys que el 2012.

Però si feim extensiva la comparació entre els pressuposts
de 2012 i 2013 a totes les aportacions des de totes les seccions
i ens, ens trobarem que la diferència no és només d’aquests 31,
32 milions, sinó de quasi 51 milions, exactament 50.656.528
euros, un retall que només podrà fer més complicada la tasca
dels consells en les seves competències, com benestar social,
cultura, joventut, agricultura, ordenació del territori, i açò es fa
molt evident quan miram en quina quantitat han reduït el
pressupost les diferents institucions. El Govern el redueix en un
2,74%, però l’Ajuntament de Palma en un 5,5; l’Ajuntament
d’Es Castell en un 3,7, l’Ajuntament de Ciutadella en un 12%.
El Consell Insular de Menorca no el redueix perquè incorpora
aquelles miraculoses inversions estatutàries, que no hi eren, eren
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perdudes, però ara s’han trobat i engreixen el pressupost de la
institució insular de Menorca.

És un pressupost que incompleix la Llei de capitalitat. El
Parlament aprovava el maig del 2012 el canvi de Palma per
Palma de Mallorca modificant aquesta llei. Entenc, per tant, que
totes les referències del pressupost del 2013 quan parlen de
Palma, de Palma, es refereixen a alguna cosa que ja no es diu
així oficialment, i no hi ha res més oficial que una llei de
pressuposts, fins i tot el president del Govern signa la Llei de
pressuposts un dia 2 de novembre del 2012 des d’una ciutat que
oficialment no existeix, Palma.

(Remor de veus)

2009, la Llei de capitalitat era de 25 milions; del 2010, del
2011, era de 25 milions. El 2012, de 8,5 milions, i el 2013, d’1
milió. És per açò que presentam una esmena per incrementar
l’aportació fins a 4 milions, que no és suficient però que ha de
permetre a aquesta institució respondre a les seves exigències,
als seus serveis, i que doni, que obri la possibilitat a una solució
que el Govern ha anunciat però que no ha concretat, perquè
realment es compleixi aquesta llei.

També presentam esmena perquè les oficines d’atenció a les
víctimes de la violència tornin a ser oficines vives, avui
desaparegudes, amb una aportació que tampoc no sé si és
suficient però que sí els ha de permetre posar-les novament en
marxa, i que han estat eliminades una altra vegada amb aquesta
excusa de la duplicitat, falsa duplicitat que de fet en la realitat
crec que podrem discutir a veure si s’ha complert o no s’ha
complert, si als serveis que oferien se’ls ha donat resposta o no
des d’un altre organisme o un altre servei.

Després també de policia local proposam una esmena per
incrementar 1.500.000 la quantia prevista per a enguany, per tal
que es pugui afrontar la nova llei o la nova situació que es
planteja a través de la futura llei de coordinació de la policia
local, que respongui a la voluntat d’allò que havia esmentat i a
què s’havia compromès el Govern d’estabilitat, de vetllar per la
seguretat de la ciutadania, i de donar resposta als ajuntaments,
de donar suport als ajuntaments per assolir aquests objectius.

Finalment també feim baixes, i les vull esmentat, respecte
d’aquesta secció del programa 112F, de qualitat del Govern,
prevista en 576.494 euros, i també de la secció 6, d’Oficina de
transparència i control del patrimoni de càrrecs públics, dos
programes que crec que és massa evident que no es compleixen
i que no han servit a la seva funció. Si m’he de referir a
l’Oficina de transparència i control del patrimoni, tot i que no
s’ha posat en funcionament crec que és insultant tenir aquesta
secció avui present quan ningú no ha posat cap facilitat per
conèixer ja d’una vegada si el president d’aquesta comunitat
autònoma està en una situació d’incompatibilitat del seu càrrec
respecte de les seves activitats o del seu patrimoni; per tant
mantenir una oficina de transparència i control del patrimoni
dels càrrecs públics és absolutament no només innecessari, sinó
que jo crec que és dolorós constatar que s’incorpora en aquest
pressupost.

I deixin-me acabar només amb una referència, que després
en el debat esper poder ampliar, referida als recursos humans,
a personal, al personal de l’administració pública. Estic content
que avui hagi pogut tenir per escrit d’una forma ja constatada
que aquella denúncia que feia el Partit Popular que el govern
anterior havia contractat 6.000, 6.000 nous treballadors, era una
broma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...de mal gust, era falsa. Avui per escrit signat pel mateix
conseller tenc la constatació que no era cert, que no era una
contractació de 6.000 nous treballadors sinó que era el procés
d’allò que ja havíem anunciat i que el Govern ha continuat fent,
que és anar traspassant, incorporant el personal estatutari dins
l’Administració de la comunitat autònoma, cosa que vostès no
van explicar, sinó que es van reduir a dir que s’havien contractat
6.000 treballadors. No era cert.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el conseller d’Administracions
Públiques per obrir una qüestió incidental, el Sr. Simón Gornés,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens movem en un entorn
pressupostari restrictiu, aplicam criteris d’austeritat amb la
millor voluntat d’optimitzar recursos, racionalitzar la despesa i
introduir elements de millora en la gestió dels serveis públics.
Aquestes dues afirmacions, les vaig fer fa un any en aquest
mateix tràmit parlamentari de pressupostos, i vull destacar-les
bàsicament perquè tot el que impliquen de qualque manera
segueix en vigor.

No obstant això el que ha variat és el resultat. L’esforç ha
comença a donar els seus fruits i avui, a diferència de fa un any,
el dèficit de Balears a principis de desembre era del 0,33% del
PIB, molt enfora del 4% amb què vam tancar l’any passat o del
4,09 de finals del 2010. Açò suposa complir els objectius
marcats per l’Estat i es tradueix en haver fet els deures, amb
esforç, evidentment. El mateix que la racionalització de la
despesa i l’optimització en la gestió de serveis públics són
tasques complicades que impliquen decisions difícils, però que
duim a terme convençuts que ens permetran aconseguir
l’objectiu que ens hem fixat.
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Aquesta pinzellada d’esperança tampoc no ens ha de fer
baixar la guàrdia. La situació continua essent complicada i el
nostre deure és el de seguir la línia marcada. Aquest és
l’objectiu pel qual la Conselleria d’Administracions Públiques
ha presentat uns pressupostos molt continguts en el seu conjunt,
el que no vol dir de cap de les maneres que no es garanteixin els
serveis que prestam i que hem de donar als ciutadans i als
treballadors de les nostres àrees de gestió.

La conselleria disposarà el 2013 de 88.841.348 euros, el que
suposa un 16,55% menys que l’any en curs. Aquestes xifres
estan compromeses amb el compliment de l’objectiu del dèficit
del 0,7 fixat per al pròxim exercici, i són solidàries, perquè
cerquen, en la mesura del possible, contribuir al manteniment de
les polítiques socials d’aquest govern, perquè 8 de cada 10 euros
disponibles en aquesta comunitat autònoma es destinin a serveis
essencials com educació, sanitat i benestar social. 

Per departaments, la Secretaria General de la Conselleria
d’Administracions Públiques assumirà una disminució
pressupostària del 0,3% i tindrà un pressupost de 5.800.000
euros per al 2013. Creim que en la línia de quadrar comptes,
mantenint compromisos i obligacions, les quantitats assignades
als diferents capítols de la Secretaria General permetran seguir
treballant per resoldre de manera eficaç i eficient la gestió dels
serveis generals; em referesc a la contractació administrativa,
als convenis de colAlaboració i subvencions, l’assessorament
jurídic i els recursos del personal.

La Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis l’any que ve gestionarà sis
programes, en concret el de gestió de recursos humans, salut i
prevenció de riscos laborals, cooperació i relacions amb els ens
territorials i relacions interadministratives, qualitat del Govern,
informació i atenció a la ciutadania i, finalment, foment de la
participació ciutadana. Exactament igual que aquest 2012
aquesta direcció general continuarà ocupant-se de la
planificació, la direcció, la coordinació i l’execució de la
política general del personal al servei de l’Administració de la
CAIB, de la modernització i la qualitat dels serveis públics i de
les relacions que permetin la cooperació i la colAlaboració amb
la resta de les administracions de les Illes. Tot en conjunt
s’haurà d’executar amb un 38,92% menys de doblers que en
aquest exercici, que són 20.752.000.

Amb l’objectiu d’optimitzar al màxim els recursos
disponibles aquesta direcció general tindrà com a principal
objectiu aconseguir el canvi efectiu de l’administració per anar
cap a un model més modern, amb una dimensió adequada i més
eficaç, i amb els beneficis que podran aportar tant el treball a
distància o teletreball que es preveu implantar, com millorar el
funcionament a conseqüència dels canvis de llocs determinats
amb la darrera auditoria tècnica de recursos humans. 

Pel que fa al vincle d’aquesta direcció general amb les
corporacions locals, més enllà dels programes
interadministratius que s’estiguin implantant, com pugui ser
simplificació administrativa, assistència, tutela o formació dels
treballadors municipals, crec raonable destacar que els
pressupostos permetran mantenir la partida d’1.350.000 euros
destinada als sous dels batles de municipis amb menys de 5.000
habitants.

Fons de cooperació local. Ja saben tots vostès, perquè s’ha
dit aquí, que el percentatge s’ha rebaixat al 0,3%; concretament
el fons s’ha reduït un 18,3 pel que fa a la quantitat de lliure
disposició, de 13.166.000 a 10.756.000, i la partida destinada a
les quantitats compromeses per conveni s’ha baixat un 8,7%, ha
passat de 3,9 a 3,5 milions d’euros. Amb tot no puc deixar de
referir-me a una dada significativa: arribem a aquests
pressupostos evidentment aprimat el 2013, és cert, però hi
arribem amb la satisfacció d’haver deixat tramitat en aquest
exercici el cent per cent de l’aportació corresponent a aquest
fons, i només l’aportació d’aquest 2012, sinó que també la del
2011 que el govern anterior va deixar sense cap tipus de dotació.
Hem rebutjat les esmenes relatives... -o demanam que es
rebutgin- a aquest fons en virtut de les disponibilitats
pressupostàries de la comunitat autònoma i de l’increment del
projecte de pressupostos generals de l’Estat pel que fa a les
transferències als ajuntaments, que com saben és del 7,1% el
2013. De totes maneres no puc deixar de dir que em sorprèn
aquesta petició perquè ve del partit que justament va deixar a
zero aquest fons del 2011 i ara reclama el cent per cent.

El mateix dic o es pot dir en relació amb l’aportació del
Govern a l’Ajuntament de Palma pel compliment de la Llei de
capitalitat. Ho demanen els mateixos que van deixar un deute de
24,5 milions d’euros l’any passat. És curiós, no? Però, mirin,
per a la seva tranquilAlitat els diré que estam negociant amb el
consistori palmesà la compensació d’aquests costos i que per
aquest mateix motiu demanam també que es rebutgin les
esmenes parcials presentades en aquest sentit.

Vaig comentar a la compareixença de pressupostos a la
comissió oportuna d’Hisenda que aquest govern deixa enrere un
any en què ha hagut de lluitar amb una qüestió gravíssima, el
deute, així que en els comptes de l’any que ve continuam
cercant l’equilibri per fer front a les necessitats actuals, com a
aquells compromisos heretats, un exercici de responsabilitat que
a tenor de les peticions que ens han fet arribar no és extensible,
entenc jo, a tots els partits. 

Parlava de cercar equilibri. Ho feim amb tots els recursos
que podem, no només econòmics sinó també funcionals; oferim
solucions imaginatives que no costin res a l’administració
autonòmica, i podem posar un exemple: el Pla d’assistència
tècnica en matèria d’obres públiques, que permetrà a molts
ajuntaments l’any que ve poder tenir els experts de la comunitat
autònoma per redactar projectes essencials per a infraestructures
dels seus municipis.

Canviam d’àrea, Direcció General d’Interior, Emergències
i Justícia; disposarà d’un 8,89% menys que l’any 2012,
9.845.000 que permetran que el desenvolupament de cinc
programes pressupostaris amb el denominador comú de ser útils
per a la societat. Sotmetrem la nova llei d’activitats classificades
i espectacles a aprovació en aquesta cambra, una llei que
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consolidarà la seguretat jurídica dels inversors i dels
emprenedors, donant suport així a la iniciativa privada a la
nostra comunitat autònoma, perquè de la mateixa manera que en
la gestió interna de l’administració autonòmica apostam per la
simplificació de procediments i l’agilitació de tràmits, en aquest
cas per contribuir a la sortida de la crisi en allò que es refereix
a la gestió de riquesa i de llocs de feina.

El canvi de filosofia ha començat aquest any i continuarà
l’any que ve. Implica optimitzar recursos abans que
subvencionar totes i cadascuna de les iniciatives, cercar
fórmules que ens permetin arribar a l’objectiu que sigui sense
costos que no ens podem permetre, perquè d’açò en treim
nosaltres que se’n diu gestionar bé i d’una manera racional. 

Aquesta nova manera de fer s’aplicarà a aspectes com la
seguretat ciutadana gràcies a la nova llei de coordinació de
policies locals, una normativa que es revisa i es fa nova per
adaptar-se a un nou marc jurídic i mantenir un principi més
solidari amb els consistoris de les Illes. Com ho farem
possible?, idò amb el fons de seguretat pública, que permetrà
que cada ajuntament pugui escollir a què destinar els doblers: a
reforçar la plantilla amb policies interins, per exemple, o a crear
places per a funcionaris de carrera, o bé també per a qüestions
materials, com pugui ser adquirir material que li faci falta en cas
que així sigui. El pressupost del 2013 per al fons té assignada
una partida d’1,5 milions, tot i que la partida per a aquest fons
és de 3 milions, i es pot explicar comptablement, com vostès
poden entendre també. 

De la mateixa manera que apostam per ajudar els
consistoris, també augmentam el nivell d’exigència i feim que
el pagament de les quantitats compromeses sigui amb
justificació prèvia. D’aquesta manera el milió i mig que veuen
en el projecte de pressupost és el que es justifiqui en el juliol del
2013, i el que es justifiqui en l’altre semestre ja ho serà dins el
gener del 2014, i per tant anirà recollit en els pressupostos
pròxims, 3 milions d’euros. Per aquest motiu, perquè pensam
que el nou fons de seguretat pública respon a les necessitats dels
ajuntaments de les Illes per enfortir les plantilles dels seus
policies locals de manera eficient, al mateix temps que permet
invertir en l’adquisició de material per millorar la seguretat,
demanam que es rebutgin les esmenes que demanaven
exactament el que es preveu fer, mantenir el suport econòmic a
les administracions locals en aquest àmbit.

La Direcció General d’Interior transfereix també en capítols
4 i sisè 4.700.000 euros a l’empresa pública GEIBSAU per a la
gestió de les emergències de les Illes, i en aquest punt
m’estendré un poquet. Ens crida extraordinàriament l’atenció
l’esmena 9725 del Grup Socialista, on es demana que es torni
contractar el servei de l’helicòpter de l’112. L’extinció del
contracte d’aquest servei, senyores i senyors diputats, no va ser
cap caprici; és clar que ens agradaria poder mantenir qualsevol
instrument que pugui contribuir a mantenir la seguretat, però en
aquest cas resulta que hi ha organismes estatals a les Illes que
donen assistència amb helicòpter en emergències, tant des de la
Guàrdia Civil, com des del Cos Nacional de Policia i fins i tot
el SAR, així que insistesc, la seguretat està perfectament
garantida. I els diré que els 800.000 euros que hem deixat de
dedicar a aquest helicòpter, al qual no estam ni tan sols
legalment obligats a mantenir, han servit perquè l’empresa

pública que el gestionava hagi pogut gestionar una part dels
seus comptes que vostès van deixar amb un forat enorme.

I ho recordaré, perquè en quedi constància: 6 milions
d’euros, 6 milions d’euros entre el dèficit acumulat i el que es
devia als proveïdors només d’aquesta empresa pública. Van
gestionar tan malament aquesta empresa que no van deixar
doblers per a les nòmines de desembre de l’any passat. Per
pagar les nòmines del personal de GEIBSAU de desembre del
2011 vàrem haver de demanar una aportació extraordinària.

També ens demanen que recuperem les oficines d’atenció a
les víctimes del delicte a totes les illes, quan no tenim
competències en açò i l’Estat dóna aquest servei. De veritat no
saben que l’Estat dóna aquest servei a les comunitats on les
competències de justícia no estan transferides?, i que l’atenció
a les víctimes del delicte està garantida de manera transversal a
les Illes per diferents organismes, administracions i
departaments? 

Nosaltres ens esforçam per acabar amb duplicitats i posar
sentit comú dins aquest caos, i vostès només posen pals a les
rodes emprant aquells temes que tenen més implicació social i
que poden provocar malestar. De qualque manera vostès
utilitzen els conceptes que més preocupen als ciutadans per fer-
los creure que se’ls deixa desatesos, però no expliquen tota la
veritat, i avui aquí han estat testimonis que s’han dit moltes
mitges veritats, que són les pitjors de les mentides, perquè
evidentment no els interessa, estan convençuts que la
demagògia dóna vots, i qualcú està interessat a jugar aquesta
partida.

El que importa és atendre les emergències, i amb aquest
objectiu nosaltres complim, i ho dic en el sentit de la
construcció del centre d’emergències 112 a Eivissa, que tornen
a demanar una vegada i una altra i que nosaltres tornam a
demanar que es rebutgi, perquè consideram que actualment la
quantitat destinada a la gestió de les emergències és suficient
per donar cobertura de manera eficaç, eficient i operativa als
incidents que s’han de gestionar i coordinar, no només a
Eivissa, sinó a Eivissa, a Menorca, a Mallorca i a Formentera i
el que ens interessa és que el centre d’emergències, que
funciona bastant millor, bastant millor del que funcionava,
afortunadament, fa un any i mig, compleixi amb aquesta funció.

Finalment passaré a la Direcció General de Patrimoni,
Contractes i Obres Públiques per defensar els seus pressuposts.
Un any més aquesta direcció general és, tot i la disminució del
0,6,9%, la que disposarà de més doblers per a l’any que ve,
justament 2.434.000, per donar viabilitat a quatre programes
pressupostaris que van des de l’organització i la gestió del
patrimoni de la comunitat autònoma fins a les infraestructures
bàsiques, la gestió del parc mòbil o la de la central de
contractació. 
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Les dues darreres actuacions, concretament,
s’implementaran justament l’any que ve per aconseguir encara
gastar menys i funcionar millor. En el primer cas, el del parc
mòbil, unificant, racionalitzant i optimitzant el servei, de fet ja
ens ha permès reduir a la meitat el nombre de cotxes disponibles
per a les necessitats de consellers i de direccions generals. I en
el segon, la central de contractació, aquest programa permetrà
a l’administració un estalvi d’un 20% de mitjana en els seus
comptes quan el sistema estigui plenament operatiu. Ara es posa
en marxa amb la partida necessària per fer-ho possible, de
100.000 euros el 2013, poca despesa, sincerament, comparat
amb les beneficis que esperam que doni els pròxims anys.

Ja, per acabar amb aquest departament, em vull referir al
manteniment del 55% de la quantitat que ens vàrem
comprometre amb els consells insulars en matèria de carreteres,
una aportació que va de la mà d’addendes que hem firmat amb
cada institució per tal que puguin cobrar tot els que se’ls havia
promès l’anterior legislatura i del que, de qualque manera, saben
vostès que no varen rebre ni un euro.

L’esforç pressupostari també permetrà que la necessària
base de drenatge d’Eivissa, paralitzada durant el darrer mandat,
el pròxim estiu sigui una realitat. 

Bé, amb relació a les esmenes que han presentat als
pressuposts d’aquesta direcció general els diré que demanarem
que es rebutgi la que fa referència a les expropiacions pendents
de les autovies d’Eivissa perquè sí que és cert que tramitar les
expropiacions és una prioritat d’aquest govern, però defensam
els interessos de tots els expropiats de la resta d’illes, no només
d’Eivissa. I supòs que entendran que fer front a 35 milions
d’euros d’expropiacions i interessos que vostès varen deixar
pendents és complicat a curt termini, tot i així hem aconseguit
pagar 3 milions d’euros en expropiacions per a l’any que ve. Per
a aquest concepte hi ha pressupostats 2 milions d’euros, 3
milions que davant els zero que vostès varen pagar, doncs,
evidentment suposa una passa significativa. 

També m’agradaria parlar de les esmenes per pagar el parc
de bombers, es negocia amb l’Ajuntament de Palma la
compensació dels costos amb la Llei de capitalitat i de
l’aportació del Govern al consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat. 

Un any més vostès han tornar a sembrar dubtes denunciant
davant els ciutadans que no hi havia doblers en els pressuposts,
doncs, n'hi ha, hi ha 503.000 euros a una de les partides i més
d’un milió a una altra i per això demanam que es rebutgin
aquestes esmenes. 

El pressupost de la conselleria que represent també permetrà
que l’any que ve continuem formant els treballadors públics a
través de l’EBAP, fins i tot amb la reducció del 6,0,8% gràcies
a una aposta decidida per les noves tecnologies i les possibilitats
de la formació a distància i on line.

En darrera instància destac els més de 14 milions d’euros
que administracions públiques consigna al capítol 2, 3 i 4, en
especial referència als 6 milions per pluriennals i un altre milió
i mig per pagar interessos de demora. 

Conclusió, no només hem previst totes les quantitats que ens
permetran afrontar el pròxim exercici en els aspectes més
destacats sinó que un any més ho feim decidits a equilibrar una
situació financera que no s’arregla evidentment en dotze mesos.

Lamentablement el que ens ha tocat arreglar és una mena de
(...) heretat, encara que no els agradi. Un any més, el 2013,
haurem de fer front a factures sense tramitar i impagaments que
vàrem trobar a la conselleria, més de 91 milions d’euros,
senyores i senyors, 91 milions d’euros que pot ser els diputats
de l’oposició no sé si fossin conscients del regal que ens varen
deixar, no s’haurien de qualque manera a esmenar o a presentar
segons quins tipus d’esmenes a aquests pressuposts amb açò que
no s’ajusten als interessos dels ciutadans de les Illes Balears.
Evidentment que no, no es mereixen una gestió tan dolenta en
els darrers anys els ciutadans de les nostres illes.

Ja per acabar, deia la diputada del Grup Socialista que tot ha
anat a pitjor, miri, jo sincerament aquesta exposició que he fet
tal vegada me l’hagués pogut estalviar perquè em recorda
moltíssim algunes de les respostes i el debat que vàrem tenir
l’any passat, les mateixes esmenes, els mateixos arguments i el
que açò m’assenyala és que de qualque manera de les seves
paraules es tradueix que viu en una altra realitat, és una
demostració al meu entendre, és una visió personal que el PSOE
és clar que no té un projecte clar perquè no fa un anàlisi realista
de la situació. De totes les qüestions que vostè ha plantejat,
xarxa d’oficines, gestió de l’helicòpter, el pressupost de Sa
Coma, el fons de cooperació local, la Llei de capitalitat, tots els
arguments que vostè ha emprat m’haurà de permetre que jo
dissenteixi totalment, és que ha dit unes mitges veritats que no
es corresponen realment al que és, amb els fets. En aquest sentit
entenc que els ciutadans no vegin un projecte atractiu rere les
seves idees i de qualque manera, també, és molt difícil mantenir
un debat amb tanta tergiversació perquè ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Sí, ja acab,  ... entrar a debatre cada una de les mitges
veritats que han dit vostès doncs és molt difícil. Per falta de
temps he d’acabar aquí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, estic segura que la
meva intervenció segurament podia ser i és prescindible en
aquest apassionant debat de pressuposts, però després
d’escoltar-lo a vostè llegint coma i punts de la memòria
justificativa del seu pressupost i de la seva conselleria
d’Administracions Públiques, Sr. Conseller, li demanaria un poc
més de feina i un poc més de respecte perquè, com a mínim, ens
contesti, no a totes, però a alguna de les qüestions que li hem
plantejat des de l’oposició o com a mínim les que jo li he
plantejat en aquest debat com a portaveu del Grup Socialista en
aquesta secció d’Administracions Públiques.

Sr. Conseller, no m’ha dit ni paraula o vostè no ha dit ni
paraula sobre la política dels empleats públics que depèn de la
seva conselleria. Clar, és molt fàcil des de la seva posició
privilegiada, on té una plaça bloquejada com a interí que se li
guarda, en canvi a la resta d’interins d’aquesta comunitat
autònoma la política que vostè practica és de persecució. 

No m’ha dit ni paraula del contingut de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia, a la qual jo he fet referència, i que
condemna el Govern per persecució ideològica a funcionaris. 

Sr. Conseller, si a vostè això no li sembla un debat important
a mi, sincerament, sí. En canvi repeteix, una i altra vegada, ja ho
va fer en comissió i ara també, que vostè elimina quasi tots els
serveis que hi havia a la seva conselleria perquè no és
competència seva, que per què hem de tenir un helicòpter
d’emergències, que per què hem de tenir oficines d’atenció a les
víctimes del delicte, és que quasi era un caprici dels
progressistes, idò no, Sr. Conseller. Miri, les oficines d’atenció
a les víctimes del delicte es varen començar a crear en aquestes
illes fa més de 25 anys quan la seva companya, si és que encara
la coneixen, la Sra. Rosa Estaràs, les va posar en funcionament.

Sr. Conseller, avui mateix hem escoltat en boca del seu
company, del Sr. Company, que l’helicòpter de l’IBANAT era
importantíssim. Idò, jo no entenc per què vostè, Sr. Conseller,
Sr. Gornés, renega dels serveis que hi ha a la seva conselleria.
Per això més val o que tanqui la conselleria o que se’n vagi
vostè, perquè vostè ni tan sols es creu els serveis dels quals
vostè n'és el responsable.

(Aldarull)

Miri, a tornar a parlar que han de lluitar contra el deute,
contra aquest gran deute que li varen deixar els progressistes,
però és que està molt equivocat, Sr. Conseller, i més a la seva
conselleria. Miri vostè quin deute paga ara, sap què és això? Diu
aquí, ¿un hotel de lujo? No, no, el nuevo parque de bomberos
de Palma. Sap vostè qui va construir aquest mega parc de
bombers que sembla, efectivament, un hotel de luxe? El seu
company, del qual alguns també reneguen, el Sr. José María
Rodríguez quan era conseller d’Interior i del que ara vostès
l’han fet el seu president, bé, no, el seu president no, perquè és
el president de Palma només. 

Ja està bé, no de dir mitges veritats, de dir falsedats
senceres. Vostè acusa l’oposició de dir mitges veritats, però és
que vostè fa una cosa molt pitjor, i és que enganyen els
ciutadans. Com tampoc no ha tengut la valentia de dir aquí ni
paraula sobre aquesta mentida que repeteixen una i altra vegada
que es va crear al final de l’anterior legislatura 6.000 llocs de
feina nous de funcionaris. Una de dues, o menteixen o són molt
ignorants, i no sé què és pitjor, perquè vostè sap què vol dir
l’estatutarització d’aquests empleats que eren de l’hospital
d’Inca, de l’hospital de Manacor, de GESMA, ... sap què vol dir
això? I, per cert, també provenien de l’aplicació de tres plans
d’estabilitat laboral que va posar en marxa el seu company Sr.
José María Rodríguez, que ara fan veure com si no el
coneguessin, però és company seu. I vaig més enllà, Sr. Gornés,
no només era company seu sinó que vostè era diputat en aquesta
cambra i va votar totes i cada una de les decisions en aquesta
legislatura de la qual ara renega i de la qual ara en tenim
l’herència. 

(Petit aldarull)

No tornaré a entrar en les falsedats que diuen que varen
trobar no sé quantes coses que no estaven pressupostades l’any
2011 o que no varen trobar doblers. Miri, és que de l’any 2011
vostès són responsables com a mínim de la meitat de l’exercici
i el que varen prometre a la gent és que a partir de 2012, que ja
hi hauria un pressupost aprovat per vostès, tothom cobraria a
temps. I a dia d’avui els ajuntaments no han cobrat ni un sol
euro del fons de cooperació local de l’any 2012, als quals vostès
varen prometre total puntualitat.

Miri, jo no sé qui viu fora de la realitat, però, com li dic, em
sembla molt trist que el màxim responsable d’aquesta comunitat
autònoma d’una de les coses més importants que han de
gestionar que són les persones, els empleats públics, vostès els
persegueixin i els criminalitzin, fins i tot el president Bauzá...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, acabi.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... surt en roda de premsa a treure pit per veure a quants
empleats públics envien vostès a engreixar les llistes de l’atur.
Més responsabilitat, Sr. Gornés, i sobretot, i com a mínim, més
estima cap als serveis dels quals vostè és el responsable i que
està obligat a donar i dels quals sí té competències. I demanaria
que amb la mateixa força i amb el mateix ànim defensassin
aquelles coses de les quals sí tenim competències i l’Estat no té
cap complex a interferir en aquestes competències.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo llegiré la resposta
parlamentària. Pregunta o solAlicitud d’informació, de
documentació, relació dels 6.000 nous llocs de feina i/o
treballadors públics que, segons el Govern de les Illes,
l’executiu anterior va contractar en el període 2007-2010.
Resposta: la relació dels nous llocs de feina incrementats entre
el 2007 i el 2011 és la següent, personal IB-Salut, entre
parèntesi, estatutaris, 4.482 per procés d’estatutarització i per
celebració d’oposicions convocades aquest període. És a dir,
incorporació, equiparació, continuar un procés que va encetar,
jo crec que encertadament, el Sr. Rodríguez. Segon, personal
d’educació, docent, CAIB, 735 persones docents, d’educació. I
finalment, personal de serveis generals, 879, que es divideixen
en 81 d’increment efectiu i la resta, 798, empleats públics que
són docents en centres docents que ja consten a les dades de
personal d’Educació, que ja consten a les dades de personal
d’Educació. Resposta signada dia 8 de novembre pel conseller
d’Administracions Públiques. Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

Del fons de cooperació, miri, jo també voldria agafar una
altra vegada la resposta, la resposta de finals de novembre, el
pagament que s’havia fet del fons de cooperació local, el darrer
pagament es va fer dia 29 de febrer de 2012. Resposta escrita
parlamentària: Quan, quan, aquest govern sí tenia altres
alternatives, per exemple, les mateixes que reclamaven, que
reclamen els ajuntaments del Partit Popular a les federacions de
municipis, què reclamaven? Què reclamen els ajuntaments?
Doncs, que el deute que tenen les administracions
autonòmiques, que té la comunitat autònoma, es pogués fer
efectiu, aquest deute es pogués pagar a través del fons de
liquiditat. Açò ho demanen les federacions de municipis on la
immensa majoria, moltes d’elles, són del Partit Popular. És més,
diuen, aquesta possibilitat va ser possible, era possible, gràcies
a la pressió que va fer la FEMP en la negociació amb el Govern
de l’Estat, però algunes comunitats no ho han volgut aplicar,
efectivament.

Oficines d’atenció a les víctimes, jo crec que estaran
encantades la Sra. Rosa Estaràs i la Sra. Margalida Ferrando,
perquè són elles que varen crear aquest serveis, que avui s’hagi
dit o ..., m’hagués agradat que haguessin escoltat la resposta o
l’explicació que s’ha donat per justificar que aquestes oficines
s’hagin eliminat. Quan, quan, l’error de competències deu ser,
és que no és una competència d’aquesta comunitat autònoma,
d’aquest govern, poder informar, poder assessorar? Açò és una
competència exclusiva d’algú? No. I la duplicitat no és real, és
falsa, és un argument utilitzat una i una altra vegada, però que
no té, no s’aguanta enlloc.

És cert, i vostès ho han dit moltes vegades, que han apostat
per reduir càrrecs polítics de primera fila, de consellers, de
directors, però no és ben cert que han utilitzat altres vies? Jo
crec que és hora ja també de dir-ho perquè en els pressuposts és
un reflex abusiu d’aquesta realitat a través d’altres vies, diguem-
ne polítiques, que les han convertides en polítiques, de
confiança, per ocupar llocs per la via de les comissions de
serveis de lliure designació. 

Aquesta relació, que és la relació que vostès entreguen quan
se’ls demana la llista d’alts càrrecs, de personal eventual i
personal d’alta direcció, doncs, sí, és reduïda. N'agafaré una, la
de la Conselleria d’Administracions Públiques, hi ha, d’acord,
cinc càrrecs, o alts càrrecs, càrrecs de confiança, però la realitat
és una altra, quan un mira el detall i mira la relació de llocs de
treball, les modificacions que s’han fetes es troba la preparació
perquè a través de les comissions de serveis de lliure designació
es puguin ocupar moltes d’aquestes places de forma, diguem-ne,
política, a dit, amb el dit polític, amb el dit del partit i que
clarament són descriptibles com de confiança.

I també, per agafar la mateixa conselleria, agaf un exemple,
agaf, per exemple, doncs, un càrrec que apareix a la relació de
llocs de feina, publicada en el BOIB dia 11 d’abril de 2012, una
plaça que no existia com a tal, que és la de cap de departament
d’Obres Públiques, i qui passa a ocupar-la? Passa a ocupar-la
qui era, havia estat, director general d’Obres Públiques, el Sr.
Carlos Jover, a través d’aquesta designació a dit. I ho fa,
lògicament, amb un procediment, que és el procediment que
lògicament està reglat i reglamentat, tal com l’han preparat
perquè això sigui possible. A més, amb una dotació, doncs,
bastant singular perquè, jo no sé, n'he trobat només una altra que
pugui tenir un complement específic, complement específic de
35.620,20 euros, específic, hi afegiran el de destinació, la resta
de complements i el sou base; 6.000 euros bruts, més o manco,
cada mes. 

Aquesta és la reducció que vostès han predicat de
l’estructura d’alts càrrecs, d’acord, però l’han substituïda per
l’abús...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... per l'abús i mal ús d’altres vies reglades, adoptades i
adaptades per donar resposta a allò que no volien renunciar que
és omplir les seves conselleries de càrrecs de confiança.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestació del Govern, tancam la qüestió incidental, té
la paraula el Sr. Simó Gornés, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentarem aclarir algunes
de les qüestions que s’han plantejat aquí.

Mirin, l’auditoria tècnica, ho hem dit diverses vegades, no
té projectiu treure a ningú. La primera impressió que tenen els
sindicats d’aquest document és molt bona, és un instrument que
ajudarà a clarificar i a fer radiografia exacta de les mancances
que té el funcionariat en segons quins tipus de serveis per tal de
reforçar el servei que es dóna als ciutadans en aquelles bandes
on realment fa falta. I aquest és l’objectiu últim i primer
d’aquesta auditoria, no s’acomiada a ningú, vostès s’han
esforçat a fer veure que açò és un instrument per treure gent,
però res més enfora de la realitat.

Referent a la famosa sentència que avui, casualment, publica
un diari, la informació i vostè també diu que s’ha fet un
acomiadament per motius ideològics. Haurem de revisar els
procediments, vostè sap que açò és una LD, vostè ho sap. I
vostè com a exconsellera en degué nomenar moltes també a
cada departament, amb el mateix procediment i també en degué
destituir moltes, ben igual que la Sra. Leciñena. Nosaltres hem
emprat el mateix procediment, el mateix, el mateix, no em faci
així, perquè vostè sap que és així, el mateix I aquesta sentència
suposa un punt d’inflexió. Haurem d’estudiar com afrontam
aquesta sentència, perquè, Sr. Diputada, són LD, són places de
lliure designació i que són de confiança del polític corresponent,
no m’ho pot negar açò.

Sí, aquesta és una altra de les herències... sí, sí.

(Remor de veus)

Vostè diu que hauríem de fer més feina. La primera
intervenció és una intervenció dels diferents programes, perquè
els ciutadans han de saber quin és el contingut que planteja
aquesta conselleria. Ben igual li podria dir jo a vostè, que vostè
ha fet un copiar-pegar del seu discurs de l’any passat, ha
canviat simplement 2012 per 2013 i aquesta ha estat la seva
feina, açò és el que ha fet vostè. Per tant, la mateixa acusació.

Respecte de la famosa plaça bloquejada. Escolti, tant de greu
li sap que l’expresident del Consell Insular de Menorca, que
vostè coneix molt bé, que s’asseu molt a prop del seu escó,
firmés una resolució interpretant la llei i donant aquest dret que
tenc? Escolti, és un problema de l’expresident del Consell
Insular de Menorca, no, no, vostès van muntar aquesta operació
pensant que ho havia firmat un equip de Govern del PP i resulta
que la resolució l’ha firmada un socialista. Per tant, escolti aquí
res a amagar.

Persecució ideològica en podríem parlar moltíssim. Tenim
un enorme llistat de gent acomiadada per motius ideològics per
part dels seus governs..., sí, sí, un llistat enorme. 

De l’helicòpter. Miri, tan important era que cada sortida de
l’helicòpter sap què costa? 6.851 euros cada sortida. Sap per què
empraven d’una forma substancial l’helicòpter, a part dels
rescats evidentment? Un 47% de les sortides van ser rescats.
Però també l’empraven per a assistència a fires, a diades, a
jornades. Li sembla raonable?

(Remor de veus)

Només per assistir a fires, escoltin açò perquè aquesta és
bona, només per assistir a fires van gastar 200.000 euros en un
helicòpter d’emergències per assistir a fires!

(Remor de veus)

Aquesta és la bona gestió!

I sí, jo em reafirm que vostès els darrers sis mesos del seu
govern van entrar 6.000 funcionaris, van entrar, van
funcionaritzar, van entrar  6.000 treballadors públics nous...

(Continua la remor de veus)

..., dels quals pràcticament 3.000 per oposicions, per tal que
abans de les eleccions, tinguessin vostès una borsa de vot captiu
o agraït, per tal de poder comptar amb el seu vot. Per tant, açò
està bastant clar.

Respecte del fons de cooperació, vostès ens van deixar 18
milions de fons de cooperació destinats a pagar despesa corrent,
destinats a pagar interessos. I no van dir res als ajuntaments.
Ben igual que vostès, la partida del conveni de carreteres, sense
dir res als consells insulars, la van destinar a despesa corrent
també, fent una elegància d’allò que deia el Sr. Martí, del
Govern transversal, o el Govern vertical, de comunicar als
ajuntaments. Què els van dir as consells insulars? Ni per escrit,
ni de paraula, ni res. La sorpresa majúscula, zero pressupostat.
Però no passi pena, aquest govern pagarà el fons de cooperació
del 2011 i del 2012, perquè aquest és el nostre compromís. 

I respecte del complement específic que ha dit el Sr. Nel
Martí, escolti, aquest complement específic tan elevat, sap qui
el va posar, no? Fem una endevinalla? Poden mirar cap allà, ben
segur...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Segur que hi ha alguna resposta interessant per allà. Per tant,
moltes de les respostes que han plantejat vostès aquí les tenen
allà...

(Continua la remor de veus)

I la què diuen en el poble, ho dic perquè el tipus
d’arguments que vostès han emprat es poden resumir amb una
dita, saben què diuen en el poble del meu avi, que al cel sia,
mucho lirili y poco lerele.

(Rialles i aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest moment i per a la defensa conjunta de les esmenes
donarem el temps al diputat no adscrit el Sr. Pastor i Cabrer que
té un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo he presentat una esmena
dirigida al fons de cooperació municipal, com una reivindicació
d’allò que hauria de ser la política cap als ajuntaments. La
veritat és que m’agradaria començar una altra vegada aquesta
intervenció amb una queixa o una reivindicació dels diputats no
adscrits, sobretot per la feina que ens ha duit i com és de
complicat tenir una tasca normal, sobretot en un debat tan
complicat i complex com aquest. M’agradaria que fessin una
reflexió per intentar que tots els diputats tenguéssim els
mateixos instruments, els mateixos avantatges i entre tots poder
fer una millor aportació amb la nostra feina.

Però aquesta ignorància arriba fins al punt que jo avui
m’assabent que hi ha consellers que gestionen en aquest cas la
Llei del sòl, que passen informació als grups i hi ha diputats que
encara no coneixen absolutament res. Ho dic perquè en teoria
crec que tots hauríem de ser iguals i hauríem de tenir tots els
mateixos avantatges i agrairia que se’ns tractés així.

En aquest cas que són decisions, sobretot la del fons de
cooperació municipal, i les que pren aquesta conselleria que no
se consensuen amb els ajuntaments. Els ajuntaments i els
consells insulars avui per a aquest govern són tractats com un
mal necessari. Avui aquesta comunitat és el món a l’inrevés, són
els ajuntaments que financen el Govern de la comunitat
autònoma i són els ajuntaments els que donen els serveis que
hauria de donar la comunitat autònoma. 

Una conselleria que diu que presentarà en aquest cas una llei
de coordinació de les policies locals, i jo cada vegada que sent
això, em pos a tremolar. La darrera Llei de coordinació de
policies locals que va presentar l’anterior conselleria, a
l’Ajuntament de Manacor li va costar 300.000 euros cada any.
Ho dic perquè convendria que abans d’aprovar lleis que han
d’aplicar els altres, les consensuassin amb els que realment les
han d’aplicar. Ajuntaments que donen uns serveis
importantíssims per a aquesta comunitat, manteniment
d’escoles, promoció turística, seguretat ciutadana, manteniment
d’entitats que donen serveis a discapacitats físics o psíquics i
que a dia d’avui no reben el finançament que toca per part del
Govern. 

Jo diria que el maltractament que sofreixen els ajuntaments
és quasi insuperable. Els ajuntaments avui, que presten molts de
serveis que no són competència seva, rebien o reben una
compensació per part del Govern per tal de suplir-los, però al
mateix temps donen serveis perquè la comunitat no els dóna, no
hi arriba. Per exemple, els ajuntaments són els que contracten en
aquest cas les escoles. Hem de fer una escola nova, l’IBISEC fa
una cessió de crèdit als ajuntaments i els ajuntaments la
contracten. Això va molt bé al Govern, perquè això no figura
com a deute al Govern, clar, això li va bé beníssim, però hi ha
ajuntaments que encara no han cobrat la pujada de l’IVA que hi
va haver l’any 2010, 2010, eh?, encara no l’han cobrada. 

Hi ha ajuntaments que fan serveis en aquest cas a la
comunitat autònoma, en el tema del SOIB, perquè evidentment
aquests programes que se fan per al SOIB el Govern no els pot
emprar, no els pot fer i contracten personal desocupat. Els
ajuntaments a dia d’avui no han cobrat el SOIB 2010 i no han
cobrat el SOIB 2011. Un ajuntament com el de Manacor, 2010,
67 nòmines durant sis mesos i l’any 2011, 96 nòmines durant sis
mesos. Damunt l’esquena dels ajuntaments, doblers que hauria
d’haver pagat el Govern. Els ajuntaments des de l’any 2010 no
cobren les places concertades dels centres de dia, competència
que no és dels ajuntaments, financen les places concertades dels
centres de dia.

Però el més greu de tot això no és que no hagin cobrat,
nosaltres som conscients de les dificultats que està passant el
Govern, ho sabem, ho sabíem, vostès diuen que no, però ho
sabien, i sobretot una persona que de qualque manera preparava
el programa electoral i coneixia la realitat de la comunitat, sabia
en quina situació es trobaria i 17 mesos després, aquest govern,
que hauria d’ajudar els ajuntaments, no ha tengut una sola
reunió, una, amb els ajuntaments per dir-los quan es pagarà el
que se’ls deu. Jo crec que aquesta relació ajuntaments-Govern
no pot continuar d’aquesta manera, perquè al mateix no reben
només per part del Govern. És que, clar, com que el Govern no
finança els consells i no paga els consells, els ajuntaments
també reben del consell, i el consell tampoc no els paga. 

Al final, com arreglam això. Jo faig una pregunta al
vicepresident, li deman quan pagarà?, i em diu, posau-vos a la
cua, primer pagarem les empreses i després pagarem els
ajuntaments i les empreses que fan feina per als ajuntaments,
que normalment totes són d’aquí o de la seva localitat? Tampoc
no poden cobrar.

A mi m’agradaria que tot això servís per fer una reflexió. Sr.
Conseller, li demanaria, i a més em consta que vostè és una
persona que té una sensibilitat municipal, que se n'adonàs que
això no pot continuar així. Els ajuntaments necessiten el suport
de les administracions supramunicipals. El que no poden ser és
els que duguin damunt l'esquena les administracions
supramunicipals. I en temes com seguretat, que són de la seva
competència i d’altres, és necessari que arribin a acords amb els
ajuntaments. Tenir més policies locals, o en aquest cas la figura
de policia turística, molt criticada per l’esquerra quan el Partit
Popular la va posar en marxa, són figures que han donat molts
bon resultat en aquesta comunitat autònoma. Els ajuntaments
que tenen falta de recursos han pogut veure ampliades les seves
plantilles durant sis o nou mesos. I això ha fet que aquesta
comunitat durant sis o nou mesos hagi pogut donar una
seguretat als turistes que s’agraeix molt. Clar, és que ho llevam
tot, llevam policia turística, llevam les ajudes als mercats,
llevam les ajudes als escorxadors, és que ho llevam tot! I al
final, els ajuntaments, que són una figura importantíssima
perquè és l’administració més propera als ciutadans, no poden
donar ni complir els seus serveis.
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Jo els demanaria dues reflexions.  La primera, quina ha de
ser la relació que hem de tenir amb els ajuntaments. No ens
serveix que es creï una mesa de batles, en aquest cas, per part de
la Conselleria de Turisme i que després els ajuntament, per
primera vegada a la història, no puguin anar a les fires de
turisme. Això no serveix per a res, nosaltres vàrem participar en
una mesa de batles, que està molt bé, ens sembla fantàstic, però
tota la vida els ajuntaments havien tengut espai a les fires i ara
ja no poden anar a les fires. No, hi va el Govern i els
ajuntaments no. Demanam que això canviï, que els ajuntaments
siguin protagonistes i elements de cooperació i de colAlaboració
amb el Govern. No ha de ser una administració que vagi cap un
vent i el Govern cap a l’altre. Hem de fer un fil conductor per
dir quines polítiques volem i  que totes les mesures que pren el
Govern, sobretot la seva conselleria, han d’estar consensuades.

Vostè crec que no es mereixia aquests pressuposts, i li ho dic
amb carinyo, Sr. Gornés, li ho dic amb carinyo perquè vostè és
una persona, i a més ho sap, per la meva part, com la resta de
membres del Govern, evidentment, que em mereix un gran
respecte; però a vostè, a vostè,  que li han fet aprovar la Llei de
funció pública, a vostè, com a mínim l’haurien pogut compensar
una mica en el seu pressupost. No sé quin conseller va dir que
ell no presumia, crec que va ser el d’Educació, de ser el
conseller que havia tengut més retalls, perquè jo, ja és que he
vengut a altres debats i els conec, però fa un temps els
consellers que tenien un retall a la seva conselleria, sortien amb
el cap baix i no sabia com ho havia de justificar. I ara pareix que
el conseller que ha tengut més retalls és el que té més mèrit. No,
no, això és a l’inrevés. Retalls, els necessaris, però hi ha coses
que no es poden tocar: l’educació, la sanitat i tampoc les
administracions públiques. 

Allò que s’està fent als consells insulars, allò que s’està fent
al Consell Insular de Mallorca, les persones que tota la vida han
defensat els consells insulars, que han defensat la
descentralització de la comunitat autònoma cap als consells, que
demanaven la tercera descentralització dels consells cap als
ajuntaments, no poden deixar un consell insular totalment
desmantellat, que ni tan sols pot complir el seu deure d’aprovar
un pressupost.

És la meva penúltima intervenció. Jo els demanaria sobretot
que fessin una reflexió, diuen a més que dia 21 del mes 12
canvia el món, que siguin capaços d’entendre que no és un
capritxo voler tenir en aquest cas un grup mixt, com ha demanat
la companya diputada no adscrita, que ella representa una illa
sencera i no està representada i que entre tots ho podríem fer tal
vegada més fàcil i més productiu aquest parlament. A mi
m’agradaria que etapes anteriors de confrontació, fóssim
capaços de girar pàgina i que l’any que ve fos un any de més
colAlaboració perquè jo crec que la situació ho requereix. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra, té la paraula per part
del Grup Parlamentari Popular la Sra. Margalida Prohens per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Som aquí un altre any més
presentant uns pressuposts per segon any consecutiu durs,
difícils i austers, però uns pressuposts realistes i conseqüents
amb el moment actual. Uns pressuposts que s’han d’entendre i
analitzar, entenent com estan elaborats. I és que el fet d’avui
tenir un govern fort, unit i cohesionat, és el que permet fer els
pressuposts que necessita avui la nostra societat. 

Un pressupost com en el cas de la Conselleria
d’Administracions Públiques, que és un bon exemple, com en
temps d’extrema dificultat, han de veure minvades les seves
partides i reestructurats els seus serveis, perquè el conjunt de la
comunitat pugui fer front a aquelles obligacions que li són més
essencials. Trobam uns pressuposts que amb molta gestió i no
poc esforç, asseguraran la continuïtat dels principals programes
d’aquesta conselleria. Com ja ha passat aquest 2012, amb unes
esmenes que es presentaven l’any passat, que asseguraven que
no es donaria continuïtat als programes i vostè, Sr. Conseller,
avui pot passar comptes i pot dir que ha complit amb la paraula
donada. I que no tan sols ha donat continuïtat als programes,
sinó que n’ha posat en marxa de nous.

Vostès en un any i amb un equip considerablement més
reduït, que els permet un estalvi d’1.400.000 euros en alts
càrrecs, han posat en marxa un Pla estratègic de funció pública,
un Pla d’igualtat i conciliació familiar, un Pla de mesures
urgents en matèria de personal, una auditoria interna, feta amb
mitjans propis, una auditoria, l’objecte de al qual no és treure
ningú, el que passa crec jo, Sr. Conseller, és que l’esquerra
sempre fa auditories polítiques, auditories per cercar fantasmes
i quan senten la paraula auditoria, ja s’encenen totes les seves
alarmes; un Pla de simplificació administració i documental,
una central de contractació, han centralitzat i reduït els cotxes
oficials i han reduït considerablement les despeses dedicades a
arrendaments de locals públics, superant la predicció que vostè
feia l'any passat de 500.000 euros, en mes d’1 milió d’euros.

I avui es presenten els pressuposts del 2013, uns pressuposts
que també garanteixen el bon funcionament d’aquesta
conselleria i que estan marcat per dos factors. Una priorització
de la despesa per eliminar tot allò que era prescindible i salvar
allò imprescindible. Allò que havia quedat seriosament en perill,
després d’anys de despesa incontrolada, sense cap renúncia, per
por de perdre els vots que els mantenien a unes cadires, sense
governar. Perquè governar, senyores i senyors diputats, és
prendre decisions, és elegir, és prioritzar i és ser valents, i això
du un desgast personal i polític i s’ha d’assumir com a part de
la responsabilitat. No pot ser en la situació actual governar de
cara a la galeria, per quedar bé amb tot i tothom, però posant en
perill tot i tothom.

I l’altra cara d’aquest pressupost és la càrrega que la
motxilla que arrossegam, que hem de pagar més de 90.000 euros
cada hora per fer front a deutes pendents de la passada
legislatura. Sí, ja ho sé, això és tabú, d’això no en volen xerrar,
i jo puc canviar fàcilment el meu discurs, el que no serà tan fàcil
de canviar són aquests nombres.
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Parlen els dos grups de l’oposició, com també el diputat Sr.
Pastor, d’estar al costat dels ajuntaments, d’assegurar les seves
necessitats, de garantir els seus serveis, i tant el Sr. Conseller
com el Grup Popular donam la cara i anam de front amb les
corporacions locals, i els explicam que és veritat, que les
conseqüències adverses ens han obligat a reduir l’aportació del
Govern al Fons de cooperació local i abaixar-ne el percentatge,
cosa que esperam veure compensada per l’increment de la
inversió estatal. 

Sí, és dur i així ho deim. El que no farà aquest govern del
Partit Popular és enganar, prometre una cosa que no podrà
complir, sí, perquè vostès, pressupostar, quan feien pressuposts
pressupostaven, però el tema de pagar ja era una altra qüestió,
perquè saben, senyors diputats?, quan vam arribat el 2001 saben
quina quantitat s’havia pagat als ajuntaments? És fàcil, zero
euros. Els expedients no estaven ni iniciats el mes de juny, i els
doblers s’havien gastat. Això, Sr. Pastor, era un mal innecessari,
i vostè ho sap. Fins i tot s’havien deixat de pagar les nòmines
dels batles dels municipis més petits, curiós exemple de
municipalisme. Aquest govern, amb moltes dificultats, manté
exactament igual la partida dels sous dels batles, i pagarà el
Fons de cooperació municipal, el que ens correspon a nosaltres
i el que els corresponia a vostès, com sempre, com tot.

I el mateix passa amb la Llei de capitalitat, que reclamen ara
que facem efectius uns pagaments que ells no només no feren
sinó que deixaren forat.

Aquest govern també estarà al costat dels consells insulars,
sí, i complirà amb els seus compromisos en matèria de
carreteres. Quina diferència hi ha en aquest punt, senyores i
senyors diputats! El Govern del pacte anulAlava unilateralment
i d’esquena als consells les seves aportacions en matèria de
carreteres, unilateralment, zero euros, tot i que la manca de
queixes per part d’alguna presidenta no ho semblàs. Ara s’han
hagut de revisar els convenis, és cert, però s’ha fet des del
diàleg, donant la cara i amb un calendari de pagaments. El 2013
es fa un esforç important i es manté el percentatge del 55%. De
fet el Consell d’Eivissa firma el conveni el 2010, no governava
el Partit Popular, i va cobrar la seva primera anualitat el 2012,
govern del Partit Popular. El Consell de Mallorca el firma el
2008, no governava el Partit Popular, i el 2011 no va rebre la
seva aportació. De la mateixa manera passà a Menorca, que
tenia el conveni signat des del 2008. Es veu que hi havia altres
prioritats, curiosa manera també d’estar al costat dels consells.

I podem continuar parlant de carreteres, perquè aquí s’ha
produït el més gran menyspreu del Partit Socialista cap als
ciutadans d’aquestes illes, l’anulAlació del conveni de carreteres
de manera unilateral per part del govern socialista a Madrid, que
ja va quedar en evidència via sentència, sí, aquella sentència que
amagaren fins i tot als seus socis de govern, i ara, quan el
conseller va dir en comissió que s’estava negociant una esmena
als pressuposts generals d’enguany, se’n van riure, i quan el
president del Govern, el Sr. Bauzá, va anunciar l’arribada
d’aquesta partida pressupostària el seu orgull no els va deixar ni
aplaudir. Però vostès quins interessos defensen aquí? No
s’alegren de les bones notícies? El seu interès pel fracàs
d’aquest govern és tan obsessiu que els ha duit a quedar
completament aïllats de la societat. Vostès, quan no s’alegren
que es faci justícia per a aquestes illes, queden completament

retratats. Vostès l’únic que volen és enderrocar un govern per
tornar a ocupar unes cadires; el com i el per què els és igual.

Del sobrecost de les autovies d’Eivissa, han parlat, un
sobrecost, com torn dir, marcat per una anulAlació unilateral per
part de la ministra d’un conveni, i per uns modificats d’unes
autovies que va fer el Partit Socialista. No s’embulli amb
l’herència, Sra. Costa, no s’embulli.

(Remor de veus)

I així i tot s’atreveixen a presentar una esmena per reclamar
expropiacions, partida que el 2013 és de gairebé 3 milions
d’euros, de la mateixa manera que ho ha estat el 2012. Mirin, el
govern del Partit Popular va pagar fins al 2007 136 milions
d’euros en expropiacions, i saben què va pagar el pacte en tota
una legislatura? 1,1 milions d’euros. Això sí, ells van duplicar
aquesta plaça de què parlaven, la del cap de carreteres; aquesta
plaça la tenien duplicada, i aquest complement específic de més
de 30.000 euros el tenien duplicat.

(Més remor de veus)

Què reclamen ara? Tal vegada si no s’haguessin dedicat a
fer auditories polítiques a les carreteres d’Eivissa com a
promesa electoral, ara disposaríem dels 700.000 euros
d’aquestes auditories o, el més greu encara, dels 50.000 euros
que hem de pagar segons sentència per una adjudicació
incorrecta d’aquestes auditories, també per aquesta obsessió
malaltissa que tenen contra el Partit Popular.

I el tema de la policia local i dels policies turístics, Sr.
Conseller. Jo ja no sé com ho ha d’explicar, per ventura els
hauria de fer un esquema i que entenguin que la partida de 3
milions d’euros és la mateixa, però com que la segona
justificació es farà a final d’any, aquesta es veurà reflectida en
els pressuposts de l’any que ve. Sap què passa, Sr. Conseller?,
que ells ho pagaven tot per avançat, sense justificacions, sense
comprovar irregularitats, sense comprovar dobles pagaments.
Que ho demanin, si no, al SOIB i tot el caos i expedients
bloquejats que s’han trobat. 

Crec, ja per acabar, que en el tema de la policia han fet
vostès molta feina. Han creat els consells de coordinació, han
potenciat la figura del policia tutor, han impulsat aliances i
mesures de transversalitat, i també el fons de seguretat pública.
Per això des del Grup Popular tenim la confiança que la seva
bona gestió podrà fer que tot i la reducció d’aquest 16,5% del
pressupost, i com ja s’ha fet el 2012, compliran amb les seves
obligacions davant els ciutadans i amb la paraula donada.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula, pel
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Costa, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que lament que un
debat tan important alguns representants del Partit Popular
porten el xip tan automàtic que arriben a dir barbaritats com
parlar de les autovies d’Eivissa com les autovies del Partit
Socialista, quan tothom, com a mínim els que vivim a Eivissa,
sabem que el Partit Popular va perdre les eleccions l’any 2007
per construir aquestes bàrbares autopistes.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Això també..., sí, alguns hem de circular per carretera
perquè, volar, encara no en sabem.

Altres també, aquest xip automàtic que porten...

(Continua la remor de veus)

...han arribat a dir, com que tenen les frases fetes dels seus
argumentaris en vermell, diuen l’herència rebuda. Hem sentit
aquí que la sentència del Tribunal Superior de Justícia que avui
es fa pública que condemna l’actual govern per moure una
funcionària per motius polítics, també és de l’herència rebuda
de l’anterior legislatura. Home, una mica de seriositat perquè,
si no, aquest debat no hi ha qui el segueixi. Vostès han dit que
això era també l’herència rebuda de l’anterior legislatura.

Per altra banda, efectivament, l’auditoria tècnica que han
confeccionat des de la Conselleria d’Administracions Públiques
diu una cosa molt important, i em preocupa que del més
important que diu aquesta auditoria vostè, Sr. Conseller,
n’amagui el resultat. Per què no diu que aquesta auditoria
tècnica...?, vostè ha fet una roda de premsa amb el president per
donar a conèixer l’auditoria tècnica, per què no diu que aquesta
auditoria tècnica, en comptes de dir, com vostès volien, que
s’havien d’acomiadar empleats públics, el que diu és que la
majoria de departaments de la comunitat autònoma estan
saturats i que necessiten més empleats públics? I dóna una altra
xifra molt interessant: de més de 4.000 i busques de llocs de
feina de serveis generals, vostès en proposen moure o
recolAlocar 75, aproximadament. Per tant, tan, tan, tan
desmesurada no devia estar en personal o en empleats públics
la nostra comunitat autònoma. 

El que passa, Sr. Conseller, i vostè no ha tengut la valentia
de dir-ho aquí, és que havien donat ordres de fer llistes per
acomiadar personal interí de les diferents conselleries, i quan ja
tenien fetes aquestes llistes, que les van entregar al Sr. García,
el responsable de l’Oficina de control de pressupost, alguns
secretaris generals tècnics de diferents conselleries se li varen
plantar i varen demanar que això no es fes. Vostè ho sap molt
millor que jo, Sr. Conseller, i han disfressat tot això d’auditoria
tècnica, que ha arribat a la conclusió contrària de la voluntat
política que vostès tenien, perquè l’auditoria tècnica, repetesc,
diu tot el contrari del missatge polític que han estat donant des
que han arribat a aquest govern.

Ha arribat a dir, Sr. Conseller, i això em sembla molt greu
perquè, com dic, no té la valentia de parlar clar, o jo no l’he
entès, que s’ha utilitzat de forma fraudulenta l’helicòpter
d’aquestes illes. Si vostè... Ah no?, no ha dit això vostè?, per
assistir a fires o a diades o a no sé què?

(Remor de veus)

Miri, si ho diu, digui-ho tot, i si sap qui ha utilitzat
fraudulentament aquest helicòpter torni a sortir aquí, demani la
paraula i digui qui hi anava dins en aquesta utilització
fraudulenta dels serveis públics. 

(Petit aldarull)

Torni sortir aquí i digui-ho, perquè jo els puc dir amb el cap
ben alt que crec que no l’he utilitzat mai, o l’única vegada que
he pujat a un helicòpter va ser, desgraciadament, en un cas d’un
incendi molt greu que hi va haver a l’illa d’Eivissa. O sigui que
ja està bé d’intentar fer veure que tothom és igual, perquè de
moment l’únic govern que s’ha demostrat que utilitza els diners
públics per als seus serveis particulars és aquest govern i
l’anterior del Sr. Matas, Sr. Gornés, al qual vostè donava suport.

(Petit aldarull)

I per últim, i el que em sembla més greu del pressupost que
vostè ha presentat aquí, és el càstig que fan en contra dels
ajuntaments, com hem dit abans, les entitats més petites, les
entitats locals que donen servei o el servei més proper que tenen
els ciutadans. Han tornar repetir, com a lloros polítics amb el
seu argumentari de partit, que en el 2011 no van trobar res i no
s’havia pagat res. Absolutament fals; dóna la casualitat que a
l’anterior legislatura els ajuntaments varen cobrar cada any el
Fons de cooperació local; que hi podia haver retards?, segur, sí,
i que en el 2011 l’anterior legislatura va acabar en el mes de
juny, quan va entrar l’anterior govern, i vostès van dir que quan
hi hagués un pressupost aprovat pel Partit Popular els
ajuntaments cobrarien immediatament, i encara els esperen, un
engany més del Partit Popular o de l’actual govern als
ajuntaments, perquè molts d’ells o la majoria d’ells estan
governats també pel Partit Popular.

I ja allò darrer. Que aquí intentin dir que l’anterior govern
maltractava els consells insulars, que no es firmaven prou
convenis, que no es pagaven..., però a qui volen enganyar?, si la
seva companya d’escó, la Sra. Presidenta del Consell de
Mallorca, no ha aprovat el pressupost de l’any 2013 perquè
vostès o perquè aquest govern no li donen els diners que
reclamen; el Consell de Mallorca no aprova el pressupost per la
seva culpa.

(Petit aldarull)
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Costa, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab, Sr. President. I tot això per intentar tapar les seves
vergonyes, es tornen remetre a les herències rebudes de la
legislatura passada.

Acab, Sr. President. Miri, vostès per desacreditar la
democràcia sempre diuen que quan governen els partits
progressistes els responsables polítics encalenteixen cadires; és
veu que quan governen vostès desgraciadament han fet altres
coses molt pitjors, amb sentències condemnatòries per corrupció
i per malbaratament de fons públics. O sigui que, Sra. Diputada,
no torni a dir que quan governen els altres tot va malament.

I per acabar...

(Remor de veus)

...per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vagi acabant ja.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sr. President. Evidentment nosaltres mantendrem totes
les esmenes que hem presentat, i per oblit abans no he fet
referència a una que crec que sí que el Sr. Conseller hi ha fet
referència, que és el tema del parc de bombers de Palma, en què
l’herència del seu company, el Sr. José María Rodríguez, i de
les seves ínfules de grandesa han fet que aquest parc de bombers
que havia de costar 25 milions d’euros n’acabi costant més de
150, el que deixa hipotecat l’Ajuntament de Palma per més de
20 anys.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Conseller, només puc
dir que paraula donada, des del meu punt de vista, paraula
fallada; jo no sé si exculpar-lo o demanar-li la dimissió. La
veritat és que no puc més que dedicar els 5 minuts a posar i a
aclarir algunes coses, que jo crec que la veritat sempre sortirà i
es la que es podrà llegir de forma clara si un mira amb exactitud
la documentació.

El primer que li he de dir és que la realitat és que des del
febrer del 2012 els ajuntaments no reben res del Fons de
cooperació local, açò és la realitat, i vostè a cada
compareixença, el Partit Popular també, ens diuen que sí, es
pagarà, però ens diu que es pagarà dins el 2012, en els Diaris de
Sessions. Som a 19 de desembre de 2012, és a dir, que la resta
del 2011 i del 2012 deu estar a punt de pagar-se. M’agradaria -
en pot estar convençut- m’agradaria que fos així. Jo la lectura
que n’he de fer és que aquest govern no prioritza els
ajuntaments, l’activitat, els serveis de les corporacions locals, i
no ho fa perquè tenia l’oportunitat d’utilitzar el fons de
liquiditat tal com demanaven els municipis per resoldre el deute
que la comunitat autònoma té amb els ajuntaments i no ho va
fer, i d’aquesta forma fa recaure el pes de la crisi en els
ajuntaments a través del deute i a través de fer difícilment
sostenibles els serveis que ells presten.

Respecte dels 6.000 treballadors públics ja..., la veritat és
que ja no sé què he de dir. Puc llegir el que vostès em contesten
i poca cosa més, i jo m’ho crec, i he llegit exactament la
resposta que hi havia. Però és que a més és evident; com pot ser
que durant els quatre anys -i pensin-ho bé- s’haguessin
contractat 6.000 treballadors?, com es van contractar?
M’agradaria que m’ho expliqués; li tornaré a fer la pregunta, no
es preocupi, insistiré molt. Es van contractar a dit?, es va fer per
concurs?, com es va fer?, 1.500 cada any que són 4 cada dia?,
4 cada dia? Sap què suposa la despesa de 6.000 treballadors?
240 milions d’euros! Miri la diferència del capítol 1 del 2007 al
2011 a veure si hi ha aquesta diferència dels 240 milions
d’euros. Però és que no pot ser! Com pot ser que constantment
repeteixin allò dels 6.000 nous llocs de feina?!, nous
funcionaris, diuen, 6.000 funcionaris nous! És fals. L’únic que
passa és que haurien de tenir ara la valentia de reconèixer que
és fals, que és mentida.

Respecte d’una cosa que reiter, Sra. Prohens, ho reiter: hi ha
menys comandaments de primera fila, de consellers i de
directors, però han fet mal ús, han abusat de la via de les
comissions de serveis de lliure designació, i la veritat és que un
va analitzant totes les modificacions de les relacions de llocs de
feina que van fent, que són moltes i és realment complicat
seguir-les, doncs es troba amb autèntiques barbaritats, i jo avui
només n’he exposada una, però és realment interessant fer el
seguiment de totes i cada una d’aquestes modificacions i del que
suposa en molts de casos, i en molts de casos suposa convertir-
los clarament en càrrecs de confiança. 

Miri, l’11 del 4 del 2012 es publicava la relació de llocs de
feina que incorpora novament el lloc de feina que es diu “cap de
departament d’obres públiques”, perquè hi podia haver estat en
anys anteriors, és cert, però a l’anterior, a la que modifica
aquesta no, no hi era, i açò és constatable, en termes que utilitza
vostè és constatable; i és constatable també que se li assigna un
complement un complement específic de 35.620,20 euros; és
també una realitat. I és també una realitat que a la instrucció
2/2010 de la directora general s’estableixen els criteris per
adjudicar les comissions de serveis, i diu que si no hi ha
convocatòria corresponent doncs es triarà, es farà una resolució,
a través d’una resolució, aquella persona que es cregui més
idònia i que compleixi amb els requisits establerts
normativament. I així és, així és com s’assigna a Carlos Jover,
que va ser el director general d’Obres Públiques, aquesta
responsabilitat amb el sou que acab de dir. Però és que açò..., jo
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només puc repetir el que vostè diu. I no em diguin que ja existia
i que vostè ja el tenien. Escoltin, a veure, no...

(Remor de veus)

...aquí hi ha publicada l’Ordre del conseller d’Administracions
Públiques de dia 30 d’abril de 2012, per la qual s’aprova la
relació de les funcions dels llocs de treball. Mirin abans si hi
era, mirin abans si hi era. 

I aquí hi ha la proposta de resolució amb la qual vostès,
vostès, assignen...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, amb aquesta definició i amb aquesta descripció, no, i amb
aquest complement tampoc.

Per tant, vostès mateixos, vostès mateixos. En qualsevol cas,
vostès són els que han d’explicar, després de dir que tothom ha
de fer un esforç, expliquin-me, en aquest complement específic
on han vist vostès l’esforç, l’esforç, que el conjunt de la
ciutadania demana que sigui homogeni, que sigui equitatiu,
diguin-me on és l’esforç en aquest complement específic d’una
responsabilitat que és clarament un càrrec de confiança que
haurien d’afegir, com li deia, en aquell llistat que vostès han
reduït tant d’alts càrrecs i de càrrecs de primera fila, però que en
el fons s’allarga, s’estira molt més enllà del que vostès realment
expliquen i exposen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Pastor. Té vostè la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo ja he sentit a la Sra.
Prohens que no estava d’acord amb les esmenes que havia
presentat i ella ha fet una defensa general i no ha diferenciat, no.
Diu, els deutes pendents s’han de pagar. Clar, s’han de pagar,
Sra. Prohens, però és que aquest govern no paga, aquest govern
no paga i aquest govern no és aquí, assegut a les cadires blaves,
només per respondre de la seva gestió sinó que tots els que hem
estat a una administració sabem que responem de la nostra i
també de la passada perquè nosaltres no només representam a
una administració el partit del que som, representam una
administració pública, per tant, vostès són els responsables de
pagar el que es va fer l’anterior legislatura així com els altres
seran responsables de pagar quan acabi aquesta legislatura.
Supòs que en això estam d’acord, no és veritat?

Bé, idò, hi ha deute amb els ajuntaments de l’any 2009 i de
l’any 2010, i no es paguen i van presumint cada dia que paguen,
que paguen, que paguen i que no generen més deute. Fals,
generen més deute i a més no paguen, perquè vostès han de
saber que el deute es computa quan vostès posen OP, ordre de
pagament, i si no es posa l’OP quan l’envien a Madrid no figura
com deute, però les factures hi són. Clar, el que passa és que a
Madrid li convé que les comunitats autònomes, com les de
Balears, no generin deute, i tanquen la boca. Hi ha comunitats
autònomes, com la de Catalunya, que els interessa que se sàpiga
que hi ha molt de deute i posen l’OP. Aquesta és la diferència.
Què es pensen que duim dos dies aquí? No, ja em duim un
parell i ja sabem com fan les coses un, o com feim les coses uns,
perquè tots ho hem fet, i com fan les coses uns altres.

Jo no estic aquí per defensar la gestió de ningú, jo la gestió
de la passada legislatura ja vaig dir el que havia de dir i crec que
va quedar ben clar. A mi avui em toca jutjar, perquè estam en
els pressuposts 2013, i jo defens les coses que afectaran els
ajuntaments i els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma el
2013. I el deute és veritat que també afectarà. Clar, però això no
pot ser l’excusa contínua que no hi ha doblers per a ningú, és
que no pot ser, no pot ser, no, Sr. Camps, no pot ser i vostès
abusen d’un discurs que tanmateix el ciutadà no entén. Clar, és
que vostès no parlen per als ciutadans, perquè no saben què
pensen els ciutadans, perquè si ho sabessin possiblement
canviaren moltes polítiques i podrien anar tranquils pels carrers
i amb la cara ben alta. 

(Remor de veus)

Perquè no els coneixen, no, no, als que coneixen i
identifiquen doncs la gent no està d’acord amb la seva política,
però no passa res, però no passa res, Sra. Prohens, i vostè aquí
qüestiona que jo defensi els ajuntaments. Clar, és que vostè ha
arribat aquí sense passar-hi pels ajuntaments i sap que és de
guapo, sap que es de guapo, arribar aquí sense passar pels
ajuntaments i haver de tenir cada dia la gent que et demana que
no cobra o haver de tenir entitats com Aproscom, com
Aproscom, que no cobra, una entitat, clar, o Estel de Llevant o
totes les entitats socials. Sap que fa de bon parlar, però els tenim
i els ajuntaments es fan càrrec, com és l’Ajuntament de
Manacor, de Ses Salines, de Sant Llorenç, tots els ajuntaments
de la comarca, mantenir l’Estel de Llevant perquè el Govern no
compleix les seves funcions. Clar que sí. I això fa molt bo dir-
ho, però això no és així com diu vostè. Els ajuntaments no
cobren, el fons de cooperació municipal no l’han cobrat, i vostès
pugen aquí i presumeixen que fan el que no feien els altres, fan
exactament el mateix, si no han cobrat, si jo tenc un conveni
signat per tomar el pont del Riuet i l’ajuntament ja l’ha pagat i
el Govern no ha donat senyals de vida. El consell insular
tampoc no dóna senyals de vida. I parlam d’1.200.000 euros. I
després pujam aquí i encara, no sé, presumim de coses que no
feim, presumim de coses que no feim.

Sra. Prohens, jo no tenc cap intenció, com es pot imaginar,
de discutir amb vostè, jo estic en una situació perquè me l’he
cercada, però em dóna una llibertat que no té vostè perquè estic
convençut, i a més vull pensar, perquè sé que és una persona
intelAligent, que tot el que ha dit aquí no ho pensa, no ho pensa,
però ho ha de dir, perquè jo durant nou anys també he fet, o deu
anys, el que fa vostè, però jo tenc una llibertat que em permet
dir el que sent, i aquesta llibertat, Sra. Prohens, no té preu.
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Mirin, jo només, veig que no hi ha en aquest cas els que
m’haurien d’escoltar, un consell, en política, en política, a les
persones a qui vols mal o que et vols llevar d’enmig, mata-les
de tot, políticament parlant, si les deixes vives pot tenir
conseqüències que tal vegada no esperes, 2013, 2014, 2015. És
un consell. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. 

(Remor de veus)

Preg silenci, per favor. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel darrer, Sr. Pastor, i
vostè em coneix, jo som de Campos, de part forana, i en faig
molt de carrer i parl amb molta gent i sé bé què pensen els
ciutadans i vostè és veritat que experiència política en té molta
més que jo, però segons quines lliçons crec, Sr. Pastor, que
vostè no me les pot donar. I em sap greu, de veritat, que ho hagi
intentat fer perquè sabem què pensen els ciutadans, però sap una
cosa, Sr. Pastor?, no es pot governar segons les manifestacions
dels carrers. Li demani, si no, al Sr. Mas que encara es recupera
de l’ensurt de les darreres eleccions.

(Alguns aplaudiments)

A Eivissa, a Eivissa no hem fet les coses tan malament. El
Partit Popular va perdre unes eleccions per 37 vots, el Partit
Socialista n'ha perdudes dues, dues vegades, una vegada per
5.000 vots i una altra per 9.000 vots. Tan malament no hem fet
les coses a Eivissa. 

Quant a la plaça del cap de Carreteres, Sr. Martí, ha patinat,
no passa res, reconegui-ho, s’ha equivocat, ha ficat la pota,
perquè aquesta plaça existeix tal qual des de temps
immemorables en aquesta conselleria...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, preg silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... el que no ha fet aquest conseller és modificar ni un euro de
cap contractació. No crec que vostès puguin dir el mateix. 

Han parlat també dels helicòpters, de l’helicòpter de l’112,
han d’escoltar, han d’escoltar perquè el Sr. Conseller el que ha
acusat a l’anterior govern és d’utilitzar aquest helicòpter per
anar a fires, amb un cost de 200.000 euros quan hi havia un
dèficit de l’empresa pública GEIBSAU superior als 3 milions
d’euros. 

El que no ha fet el conseller, i sí ho faré jo, és dir que no ha
estat el Govern del Partit Popular el que ha utilitzat aquest
helicòpter per anar dalt d’una muntanya a recollir un funcionari
perquè anàs a la conselleria a respondre una pregunta
parlamentària, això no ho ha fet el Partit Popular, i com ha dit
el Sr. Martí, la veritat sempre surt a la llum.

Han parlat de transparència, han parlat de transparència,
saben què és transparent? El transparent és fer cas als informes
jurídics de l’administració, fer cas, seguir-los i complir-los. El
que no és transparent és amagar informes i amagar sentències
judicials dins un calaix, això no és transparent. El que és
transparent és que ara aquest govern té un índex de
transparència internacional del 83%, superant la mitjana estatal,
quan durant el pacte, aquests que ara riuen, tenien un índex de
transparència del 54%, quan hem tret la màxima puntuació, 100
punts, en transparència quant a contractació. I durant el pacte,
i això ho diu la Sindicatura de Comptes, es va fraccionar de
manera sistemàtica la contractació pública els anys 2008, 2009
i 2010, segons la Sindicatura de Comptes. Això no és
transparència, senyors consellers.

I vostès vénen aquí una altra vegada a sembrar ombres de
dubte i jo els vull dir que a vostès ja els coneixem, vostès tenen
dues maneres de tornar al poder, una és la judicialització de la
vida pública i l’altra és el desgast del nom del Partit Popular, el
desgast de les persones que s'estan deixant la pell amb una
gestió per treure d’aquest caos que vostès ens varen deixar.

(Alguns aplaudiments)

Clar, i ara demà vendran aquí a defensar l’informe del CES
acusant-nos a nosaltres de callar veus crítiques, quan vostès
feien alguna cosa més que callar veus crítiques, vostès, la
sentència de carreteres, la del complement de metges o la de Ses
Covetes les varen amagar dins un calaix per no haver-les de
complir.

(Alguns aplaudiments)

I haurien de canviar aquest discurs, aquest discurs de la por,
aquest discurs de les retallades perquè vostès continuen parlant
de retallades i quan s’adonaran que el que més s’ha retallat en
els darrers mesos són el número de vots que ha aconseguit el
Partit Socialista a les darreres eleccions? Per arreglar aquestes
retallades de confiança necessitaran alguna cosa més que dues
pancartes i dos eslògans alarmistes. 

Vull dir que és el moment de ser responsables, el Grup
Popular tendrà aquest plus de responsabilitat perquè, Sr. Pastor,
aquests pressuposts no és que no se’ls mereixi el conseller, és
que no se’ls mereix ningú. Aquests pressuposts no són els
pressuposts que ens hagués agradat presentar, són els que tenim
aquí i aquí no hi som per inventar-nos una realitat que no
existeix ni per fer el que ens agradaria fer, aquí hi som per fer
el que hem de fer. 
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Per acabar, ho vull fer amb una frase que va dir un
personatge que no és que sigui un gran economista ni un gran
estadista ni un gran massa cosa, però que m’agrada, va dir: si
hubiéramos ahorrado más y prestado menos del exterior
habríamos sufrido menos, Sr. Rodríguez Zapatero dixit. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. A continuació passam al debat
número 15, de totalitat...

(Remor de veus)

Preg silenci, per favor. Senyors diputats, podríem continuar
la sessió en silenci?

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, esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Socialista, secció 18, Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, 9930; secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, 9974; secció 73, Institut Balear de la Dona, 9931; F03,
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, 9965; F12, Fundació
Banc de Sang i Teixits Illes Balears, 9968; F14, Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, 9970;
F15, Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, 9971.

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

Per fer la defensa de les esmenes conjuntes, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Som aquí per
debatre una esmena a la totalitat a un projecte de pressupost que
és un mirall, un reflex de la política sanitària i social del Govern
d’Espanya i del Govern de les Illes Balears. El Partit Popular ha
canviat el sistema nacional de salut d’aquest país, més de trenta
anys d’esforços dels ciutadans, dels professionals i d’inversions
d’institucions tot per crear un estat del benestar, la principal
eina de cohesió del nostre país, dels nostres ciutadans i de tots
els seus territoris, i tot per fer un canvi ideològic en funció
d’una hipòtesi falsa, la sostenibilitat, i és fals i ho saben, el
projecte de pressupost n'és un exemple, d’això.

Parlem de benestar social. Les conseqüències de la crisi
econòmica i de les polítiques antisocials del PP desprotegeixen
els sectors més vulnerables, parlam de persones de dependència,
persones amb discapacitat, amb risc d’exclusió social, persones
que viuen en la pobresa, i la regressió de les seves polítiques
socials és un fet destacable i constatable. Mentre retallen puja
el nombre de persones aturades, persones que no tenen cap tipus
de prestació econòmica per subsistir amb dignitat, aquelles
persones que fan cola per cercar l’aliment de casa seva. Puja la
pobresa. El CES fixa que tenim una taxa de pobresa que arriba
ja a més del 23% i més d’un 12% està per sobre d’una pobresa
extrema. El seu pressupost mentrestant mira cap a una altra
banda, lluny d’un clam social de tots els sectors laics i religiosos
que demanen al Govern una resposta efectiva. 

Dues mil persones enguany han estat desnonades mentre el
Partit Popular aprova una regulació que no té cap tipus de
transcendència i que, a més, és excloent i el Govern de les Illes
Balears hauria de treballar en aquest àmbit. 

Un dels pilars del benestar, la Llei de dependència, és
destruïda pel Partit Popular i no li ha tremolat el pols, un procés
de desmantellament peça a peça, ha paralitzat l’aplicació del
calendari d’implementació deixant més de 13.000 dependents
sense prestació; han eliminat la partida de nivell concertat, més
de 5 milions menys per a la nostra comunitat; han reduït un 13%
l’aportació de l’Estat per al finançament del nivell mínim de
protecció; han reduït un 15% la prestació econòmica per a la
cura de l’entorn familiar; han deixat de pagar la cotització a la
seguretat social, i han augmentat el copagament dels usuaris. I
aquí, per no ser menys, creen una taxa de 20 euros per valorar
la situació de dependència i discapacitat. Aquesta és la llei de
dependència del Partit Popular.

Parlem de salut. Vostès sobre aquesta premissa falsa, la
sostenibilitat, han iniciat un canvi de model sanitari. El dret a la
salut per a vostès ja no és un dret de la ciutadania, només està
lligat a la condició d’assegurat o beneficiari, ja no és universal.
Fa dos dies el Tribunal Constitucional els ha dit, el derecho a la
salud no puede ser desvirtuado por la mera consideración de
un ahorro económico, i els beneficis de la salut pública
comunitària estan per sobre dels individuals. 

Deixi de retirar targetes sanitàries a persones que viuen entre
nosaltres, atengui aquests persones. Vostè a pies juntillas a les
ordres del Partit Popular i vulnerant el nostre Estatut
d’Autonomia. Per a vostè no és important, vulnera l’Estatut
d’Autonomia que diu que ha de garantir el dret a la prevenció i
a la protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de
caràcter universal. El vulnera i es queda tan ximple. Canvien el
model sanitari amb una reducció de cartera de serveis i de
qualitat assistencial. 

Podem parlar de llistes d’espera, primer anulAlen un decret
de garanties, la garantia i el compromís. Després de divuit
mesos de deixar de fer feina no prioritzen aquesta atenció
sanitària. Més de 120.000 persones pendents de les llistes
d’espera, més de 3.000 pendents d’una intervenció quirúrgica
des de fa més de sis mesos. Podem parlar de consultes amb
especialistes d’hospitals, sis, deu, dotze mesos; de proves
complementàries, sis, deu, dotze mesos. Sap vostè quant de
dolor, sofriment hi ha darrera aquestes llistes d’espera? Més de
120.000 persones que pateixen i que estan pendents de vostè.
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Sap quanta ineficiència? Quantes proves repetides? Quantes
cites repetides? Ahir un diari comentava que la sanitat privada
està oferint proves complementàries a preus reduïts per a aquells
a qui vostè no les hi fa. A mi em cauria la cara de vergonya, Sr.
Sansaloni!

Març 2011, demora mitjana 51 dies, 12.000 persones, cap
per damunt de sis mesos. Ara, demora mitjana 90 dies, més de
20.000 persones, més de 3.000 per damunt de sis mesos. I si vol
que parlem d’una altra cosa de cartera de serveis. AnulAlen
l’atenció dental infantil, l’anulAlen. 

Aquesta és la realitat, la realitat que ara mateix comentava
el Sr. Pastor, la que tenen els ciutadans de la seva gestió. Vostès
han decidit que siguin les persones, els més febles, els
pensionistes, els malalts els que paguin els medicaments, un nou
copagament en fàrmacs ambulatoris a nivell d’hospitals. Dels
fàrmacs que ara paguen el cent per cent, aquells a qui vostès els
retallen les pensions, a més els obliguen a fer copagaments. Per
què no fa com Andalusia que subhasta els medicaments?, una
opció que no penalitza els ciutadans, sinó que modula els
guanys de la indústria farmacèutica. No, vostè i el Partit Popular
prefereix que paguin els ciutadans, els malalts, els pensionistes.

Demà, sí, demà, Sr. Sansaloni, tres projectes d’ordre de
copagaments, transport sanitari no urgent, prestació
ortoprotèsica i prestació dietètica. Sap què vol dir això? Que el
90% de persones que necessitin un transport sanitari hauran de
pagar 5 euros per trajecte. Si necessitam una cadira de rodes,
una pròtesis de genoll, una pròtesis de mama o un audífon,
haurem de pagar. I sap què fan vostès a la padrineta de Campos
que s’ha romput el ballador, que necessita l’ambulància per anar
a Son Llàtzer? Li fan pagar 5 euros per trajecte. I a la padrineta
del passeig Mallorca li desgraven el 15% de la seva assegurança
privada. Aquesta és la seva política.

Copagament de productes dietètics. Estam parlant de
persones que tenen un trastorn metabòlic congènit, que tenen
problemes de nutrició (...) i vostès els obliguen a pagar, com si
fossin situacions, instruments, o medicaments d’un ús voluntari.
Són necessitats de salut. Vostès veuen oportunitat de recaptar i
això és el que fan. Demà, Sr. Sansaloni, en el consell
intererritorial, pensi si dóna suport als ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes, o si dóna suport al Partit Popular. Pensi si li
preocupa l’atenció sanitària dels nostres ciutadans o si li
preocupa recaptar diners als malalts, pensionistes i als més
febles.

Han dibuixat tot un escenari d’una hipòtesi falsa: la
sostenibilitat. I tot per aplicar mesures d’austeritat que
empobreixen les polítiques públiques, en aquest cas de sanitat
i de benestar social. I tot per estimular privatització. Noves
possibilitats per a la banca, per a les companyies d’assegurança,
per al capital financer. I mentrestant, tot un espoli de l’estat del
benestar. Fa quinze dies, aquí mateix, vostè tranquilAlament va
dir que tot això no era la seva responsabilitat, que era de
Madrid. Després de 18 mesos de Govern del Partit Popular, a la
sanitat el desgavell i el caos en la gestió, tothom té molt clar que
és un desastre. I podríem posar molts d’exemples. Els han fet
pagar una taxa per a la targeta sanitària, els han llevat drets, ja
no apliquen el cèntim sanitari per a la salut. A nivell de
professionals, no paguen la incapacitat temporal, augmenten
jornada, acomiaden gent, lleven paga de Nadal, disminueixen

els dies de descans, disminueixen carrera professional, tanquen
centres de salut, disminueixen assistència, disminueixen qualitat
assistencial.

La salut, gràcies al Partit Popular, ja no és un dret com abans
per als nostres ciutadans. La salut s’està convertint en un món
de consum, susceptible de negoci. Tot això queda ben reflectit
en els seus pressuposts. Vostè opinarà el contrari, però és la
nostra opinió. Demà, Sr. Sansaloni, quedarà clar amb qui està.
Miri fa un any o més ja, i vostè du 18 mesos a la conselleria, els
vàrem donar a conèixer aquest document de Madrid de l’any
2010. Ho varen negar per activa i per passiva, sí, ho va negar
vostè i ho va negar la consellera i ho va negar el Sr. Mesquida,
tots ho han negat. Aquí va quedar ben clar l’any 2010, els
ciutadans pagaran per a la seva assistència sanitària. Ho varen
negar repetidament, mentien, Sr. Sansaloni, mentien! I ara
sabem que a més de ser mentiders, també es comporten sense
vergonya.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari ha presentat aquesta esmena a la totalitat per
diversos motius. Estam davant d’un dels pressuposts més
importants de la comunitat, important per la quantia, és un
percentatge molt alt del conjunt del pressupost, però sobretot
perquè és una conselleria on pràcticament tots els ciutadans
passaran per aquesta conselleria, serveis socials, dependència o
sanitat. Per tant, és una conselleria molt important.

I si qualsevol ciutadà d’aquesta comunitat autònoma llegeix
la memòria tècnica de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, hi estarà d’acord i dirà vaja conselleria més
bona, que és el que em va passar a mi, em vaig alegrar molt de
tot el que posava aquella memòria tècnica. Però clar, què pot
entendre un ciutadà?, perquè reconeixeran amb mi que els
pressuposts són complicats de gestionar i entendre per a un
ciutadà.
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Començam a veure a la pàgina 17 que la conselleria
potenciarà els dispositius de dia en atenció sociosanitària i a la
salut mental. Dius, molt bé,  potenciarà els dispositius de dia en
atenció sociosanitària i a la salut mental. Després, vas als
pressuposts i veus que baixen 800.000 euros l’assistència
sanitària en salut mental i desapareix la d’Eivissa i de Menorca,
però a la tècnica posa que la potenciaran.

A la pàgina 22, diu "implementar un Pla d’acolliment del
nou personal". I dius, molt bé, contractaran nou personal,
reduiran les llistes d’espera. Doncs no, 60 milions menys de
capítol 1 de personal, res de Pla d’ocupació.

A la mateixa pàgina 22, "promoure la carrera professional".
Molt bé, se reduirà el conflicte que hi ha amb els treballadors.
En el pressupost cap esmena, cap proposta d’aquesta carrera
professional.

Promoure el programa dental infantil i fomentar-lo. Dius,
molt bé, el PADI augmentarà. Mires els pressuposts i
d’1.150.000 euros passa a 56.000 euros. Promoure i
promocionar el programa infantil!

Una altra que dius, mira que bé: "millorar l’activitat
orientada a millorar l’atenció sanitària a la població
immigrada", pàgina 19. Molt bé, els tornaran la targeta sanitària,
s’avançaran a aquesta interlocutòria del Tribunal Constitucional
que primer ha dit que la vida està per damunt de la despesa i per
damunt de l’estalvi. I resulta que mires els pressuposts i trobes
que no hi ha per exemple els mediadors culturals. I cap mesura
concreta per millorar l’activitat orientada a la sanitat de la
població immigrada. Per cert, Sr. Sansaloni, com resoldrà el
problema que va plantejar el Sr. Bosch, que va dir que hi havia
un infant de sisè i setè, que quan un metge es dirigeix a ell en
castellà, no l’entén, com ho farà?, perquè vostè a la pàgina 19
posa: "implementar el català a les institucions sanitàries com a
vehicle de comunicació entre el sistema sanitari i la ciutadania".
Nosaltres hem dit molt, que bé, s’han assabentat que els
professionals que fan feina a sanitat i a altres bandes, però els de
sanitat han de saber parlar català, perquè, si no, ens trobam amb
aquest nin que ningú no coneix, excepte el Sr. Bosch, però cap
mesura; però ho posen a la pàgina 19, "implementar el català a
les institucions sanitàries".

Pàgina 47, diu: "incrementar el nombre de places
d’hospitals". Doncs digui-nos quan surti aquí, Sr. Sansaloni,
quines places d’hospitals i quins hospitals. Quan obrirà
l’Hospital de Dia Psiquiàtric a Manacor? Amb quines places?
Ho posa la memòria, pàgina 45; "obrir l’Hospital de Dia
Psiquiàtric de Manacor per atendre malalts mentals". Per tant,
Sr. Sansaloni, digui'm quant i quantes places.

Serveis socials, perquè no només és sanitat, serveis socials;
"crear nous centres de dia a través del Pla B". Digui'ns quins
centres de dia crearà, a quins municipis i amb quina quantia,
perquè els doblers del Pla B són per pagar els que ja estan
finançats amb Pla B de fa molts d’anys, però allà posa crear
nous centres de dia. 

Com que nosaltres sabem que tot això no està en els
pressuposts, és un dels motius pel qual no votarem aquests
pressuposts, perquè són uns pressuposts que enganen la
població.

Un segon motiu. Preparen l’externalització dels serveis i
aquí ja no parlam de doblers, Sr. Sansaloni, parlam d’una cosa
molt important per a nosaltres, parlam d’un canvi de model
sanitari. Vostè va dir que no privatitzaria, però sobre
l’externalització no va contestar quan li vàrem fer la pregunta en
plenari. Vostès preparen l’externalització, redueixen el capítol
1 en 60 milions, a Eivissa, a Menorca, a Manacor, a Inca, a tots.
I augmenta la partida en més de 43 milions, del capítol 2, altres
empreses. No seguretat que ja està externalitzada i que hi ha una
partida específica, no a neteja que també ja està externalitzada
i hi ha una partida específica. No, altres empreses. Aquí, si no
ho evita el Partit Popular, aprovarem uns pressuposts que tenen
més de 43 milions a una partida tan poc específica com la
d’"altres empreses", sense saber on aniran aquests 43 milions.

La gerència de serveis passa de 61.000 euros a 14 milions.
L’atenció primària de salut de 240 a 14 milions. I l’atenció
especialitzada de 2 milions a 14 milions. Tot això en capítol 2,
mentre el capítol 1 baixa.

Un tercer motiu -si no, Sr. Sansaloni, digui'ns aquests 43
milions a quines partides i tal vegada ens tranquilAlitza-; un
tercer motiu, eliminen serveis, no faran el mateix amb manco
doblers, faran menys, elimina el PADI, el deixa en 56.000
euros, no podrà fer res. Desapareix salut mental de Menorca i
d’Eivissa. Jo no sé com els diputats de Menorca i Eivissa
podran aprovar aquests pressuposts. Desapareix la partida de
salut mental d’aquestes dues illes, de Formentera també. A part
de reduir els doblers que hi ha per als hospitals de les illes. El
programa de prevenció de càncer de mama desapareix, i això
sense justificar-ho a la memòria, tot el contrari. Si vostès com
a ciutadans llegeixen la memòria tècnica, tot això se promourà,
augmentaran i faran més.

Quart motiu de l’esmena a la totalitat. Redueixen la qualitat
assistencial i això no només ho deim nosaltres, ho diuen més de
29 caps de serveis. Diuen: “con los actuales planes de recorte,
es innegable que se verá resentida, aunque no quiera
reconocerse, la calidad asistencial. El aumento actual de las
listas de espera quirúrgicas, en consultas externas y en
pruebas complementarias, así lo hace patente”. O el sindicat
SATSE: “denunciamos que la calidad asistencial conseguida
hasta ahora, se ha deteriorado y lo seguirá haciendo
progresivamente. La accesibilidad al sistema se ha deteriorado
gravemente, ya que la lista de espera es intolerable y
dramática, incluso en procesos complejos y graves. Ya no hay
garantía de demora”.

Si un ciutadà li demana què farà per resoldre un dels
principals problemes que tenim en aquesta comunitat autònoma
que són les llistes d’espera, vostè no li podrà dir que hi ha
sentències amagades a calaixos o factures. Li diran, a mi què em
conta, em vol dir vostè com a conseller què farà per reduir
aquesta llista d’espera que sortia aquests dies, per a una
ressonància a Son Espases hi ha una llista d’espera superior a un
any? O per evitar que els caputxins de Palma instalAlin consultes
mèdiques per als més necessitats? Quines solucions tenim per
a això en aquest pressupost? Cap, res.
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Redueixen les ràtios de personal. La principal tecnologia
sanitària, que són els professionals, estic cansada d’escoltar dels
tres consellers que han passat que estan molt contents del
personal sanitari que hi ha, la principal tecnologia sanitària la
redueixen, redueixen la ràtio dels professionals. No
substitueixen els baixes. Els ciutadans veuen el seu metge amb
una màscara a la boca per atendre'ls. Sí, sí, o amb la cama o el
braç enguixat, perquè si demanen baixa, els lleven quasi el 70%
o el 50% i així atenen els seus pacients. Vagin vostès als centres
de salut i ho veuran. A tots aquests problemes, en aquest
projecte no hi ha cap solució.

Després vostès renuncien a discutir i a barallar-se amb el
Govern central i tenen la pressió dels els ciutadans. Augmenten
en més de 2 milions la quantia dirigida als ciutadans particulars,
especialment a Eivissa, casualment on hi ha més immigrants. I
tal vegada amb la sentència del Tribunal Constitucional tenim
alguna sorpresa.

En serveis socials el mateix. Però és curiós, Sr. Aguiló,
vostè que avui ens ha tractat de paleopopulistes, que quan el
Partit Popular fa el programa electoral, tots són propostes
paleopopulistes: Apoyo económico y financiero estable para
aquellos programas y servicios que acrecientan su eficacia y
necesidad en los procesos del tercer sector. Sap com li donen
suport? Han passat de concerts a subvencions, més
teleassistència, més centres de dia, bla, bla, bla. Això que són
propostes paleopopulistes, quan el programa electoral s’elabora
sí que les fan. Però a l’hora de fer els pressuposts, ens titllen de
paleopopulistes.

En serveis socials és veritat que han pujat, els ho reconec.
Però han pujat de forma absolutament insuficient. Avui tendrem
una esmena, si es manté, que millora la situació dels serveis
socials, però és absolutament insuficient. A la Llei de
dependència li falten més de 10 milions i totes maneres els
hauran de pagar. Per què no feim una esmena com la d’avui,
treim doblers d’interessos, tots sabem que estan inflats i avui la
proposta que tendrem de transacció ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta. És absolutament insuficient.

I després el tema de la dona, Sr. Sansaloni, un 15% menys
per a polítiques dirigides a lluitar contra la violència masclista
i a lluitar per la paritat i la igualtat, quan el conjunt del
pressupost baixa un 2,99%. Aquestes polítiques un 15%.

Per totes aquestes raons que pensam que són de pes,
demanam el vot contrari d’aquesta secció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara obrim una qüestió incidental. Intervenció del Govern.
Té la paraula el conseller Sr. Martí Sansaloni per un temps de
quinze minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, enhorabona, sort i encert. Senyores
i senyors diputats. Vénc a retre compte del pressupost de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social per a l’any 2013
que tenen com a objectiu, a pesar del que diuen els grups de
l’oposició, mantenir tots els serveis que es donen a les àrees de
salut i benestar social, amb la màxima qualitat assistencial i sota
els criteris d’eficiència.

La situació de crisi econòmica a la qual continua abocada
aquesta comunitat autònoma, ens obliga a fer un pressupost
auster, per tal de donar continuïtat, reduir el dèficit i complir els
compromisos d’ajustament de la despesa prioritzant l’atenció a
les persones.

Així, hem de destacar que, si bé el conjunt de tots els
capítols dels pressuposts de la conselleria presenten disminució,
el pes específic d’aquesta en relació amb el pressupost global de
la comunitat autònoma és de més d’un 35%, el més alt de totes
les seccions pressupostàries, atès que uneix dos dels pilars
bàsics de l’estat del benestar, com són la salut i el benestar
social, que convergeixen en qüestions sociosanitàries, a mig
camí entre l’atenció sanitària pròpiament dita i els afers socials.

També cal destacar que el pressupost destinat a la Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a les Persones
amb Situació Especial, destinat al finançament de convenis amb
ajuntaments i consells insulars, pensions i subvencions,
augmentarà, una vegada aprovada l’esmena, un 26,42%, fet que
demostra el compromís d’aquest govern amb les polítiques
socials.

Un altre fet destacable d’aquests pressuposts de l’any 2013
és mantenir els programes continuant amb la política de control
de la despesa, sempre sota la premissa d’oferir al ciutadà uns
serveis de màxima qualitat. Aquests pressuposts i aquesta
política de contenció de la despesa fan possible mantenir oberts
els hospitals Joan March i General. La conselleria, el Servei de
Salut i la Gerència de GESMA han treballat exhaustivament en
l’elaboració d’un pla de viabilitat que permet fer sostenible el
funcionament dels hospitals sociosanitaris i acomplir alhora el
Pla d’equilibri financer de la comunitat autònoma, sempre sota
la premissa de la màxima qualitat assistencial als pacients.

Amb el nou model que implementarà la conselleria es durà
a terme una sectorització a l’atenció sociosanitària de Mallorca
a fi que el pacient rebi la millor assistència segons les seves
necessitats.
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Es continuaran potenciant els programes de salut pública i
sanitat ambiental i les activitats encaminades a aconseguir
millors nivells de salut comunitaris, tant en el camp de la
promoció de la salut com en el de prevenció de la malaltia, així
com les polítiques de protecció al consumidor. És un pressupost
que continua la línia marcada per l’actual Govern, de reducció
del dèficit i sanejament de les finances públiques, cosa que ens
exigirà un gran esforç per fer una gestió més eficaç i eficient
amb els objectius marcats.

Aquest pressupost és auster i dur, d’acord amb l’actual
conjuntura. El pressupost de la comunitat autònoma té una
baixada d’un 5,22%, mentre que el que us venc a defensar i
presentar poc més d’un 2%. Venc a defensar aquest pressupost
com a eina de gestió per a les àrees de benestar social i sanitat.
La part de benestar social tendrà un increment, com deia, del
26,42%, una vegada aprovada l’esmena a la qual la Sra.
Santiago feia esment; és una esmena que incrementa 12,5
milions d’euros, a més de l’increment que ja duia en qüestió de
dependència. Recordi vostè, Sra. Santiago, quan defensava aquí
que les partides eren ampliables i això ja era un gran èxit, ho
continuen essent.

En el cas del programa de protecció social, s’ajusta la
partida per a la realització dels convenis amb els ajuntaments i
els consells insulars per als termes de dependència i
discapacitat; l’increment corresponent a les pensions, un
ajustament de la partida relativa a l’esmentada nòmina de
dependència que es tracta, com deia, d’una partida ampliada i
ampliable.

Asseguram també els programes, s’hauran d’ajustar les
despeses, però el que hem de fer és considerar l’essencial des
d’un punt de vista estructural per a la sanitat i el benestar social,
em referesc als centres assistencials, a les mesures judicials, a
la protecció social, a la protecció del menor, al programa de
família, al programa de planificació, a les pensions, als centres
base, ben igual que a la Fundació s’Estel. La Fundació s’Estel,
en aquest sentit, continuarà amb la gestió per part de la fundació
l’Institut Socioeducatiu S’Estel, que gestiona les mesures i els
centres d’internament tancat i semiobert, amb un pressupost de
més de 6,7 milions d’euros.

El programa de mesures judicials també cobreix Es Pinaret,
Es Fusteret, Es Mussol i el CIS.

Potenciarem la intervenció terapèutica del delicte com a
objectiu principal de l’internament i la prevenció en la
reincidència amb la creació de dos nous programes: el programa
d’abordatge terapèutic, que aborda el delicte, creant els grups
terapèutics per tipologia de delicte; tractament de la violència
intrafamiliar; tractament dels robatoris i dels no retorns. I el
segon programa, que també impulsarem, és el Conveni de
colAlaboració amb la Fundació Projecte Jove, per crear un nou
recurs d’internament, de tractament de les mesures
d’internament terapèutic per consum de drogues, amb règim
semiobert i obert.

D’aquesta manera, s’aborda el delicte en una àrea
d’intervenció especialitzada en el consum, per augmentar l’èxit
de la intervenció, prevenció de la reincidència i a la vegada la
deshabituació de drogues. A través d’aquest programa es
mantindran també els programes i serveis existents, amb

especial incidència en les actuacions que persegueixen la
formació i inserció dels menors i joves infractors i la prevenció,
com és el programa Alter.

Els programes es mantenen i també mantindrem la Fundació
d’atenció i suport a la dependència i promoció de l’autonomia
personal, que es va crear temps enrera, amb un pressupost total
de 15,1 milions d’euros.

Gestionarem la Residència de Son Güells, Oms, Sant
Miquel, el centre de dia de Can Clar de Llucmajor; continuarem
cofinançant el concert amb la Residència de Pollença i Sant
Joan i els dos centres de Petra i Puigpunyent, que es
redimensionaran. Totes aquestes estructures que es mantenen
des de la Fundació Balear de la Dependència necessiten l’ajust
necessari i suficient, però mantenint sempre les activitats.

En aquests moments demanam la implicació de tots els
professionals, és molt dur el fet d’haver de prendre aquestes
mesures, però amb la cobertura legal necessària no ens queda
més remei que ajustar-nos al que les ràtios ens demanen i
exigeixen.

No vull deixar d’agrair a totes les entitats socials, que fan
una tasca que si l’haguéssim de fer nosaltres ens costarien molts
més doblers.

Es continuaran mantenint els programes i donarem
compliment a la Llei de violència de gènere, em referesc als
programes de l’Institut Balear de la Dona. Per a la conselleria és
una prioritat donar assistència a les dones que han estat i que
són víctimes de violència de gènere, l’administració deu posar
a la seva disposició tots els recursos necessaris perquè les dones
que es troben en aquesta situació en puguin sortir.

Dit això, passarem al capítol de salut, on trobam la Direcció
General de Salut Pública, la Direcció General del Servei de
Salut i la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia.

Des de la Direcció General de Salut Pública el que farem és
potenciar al màxim tot tipus de prevenció. Des de la Direcció
General de Salut Pública i Consum es destinen tots els esforços
per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans sobre la
base de la promoció de la salut i prevenció de la malaltia; es
destinen els esforços a la formació professional i acreditació de
centres sanitaris, a més de treballar a favor de l’educació i
defensa dels drets dels consumidors d’aquesta comunitat. La
promoció de la salut, sobre la base de la implantació d’hàbits i
estils de vida saludables, passa per treballar en el camp de la
nutrició, l’exercici físic, l’eliminació dels mals hàbits,
tabaquisme, alcoholisme, drogues, etc. Per això, a més dels
programes habituals d’aquella direcció general, es presentaran
pròximament les rutes saludables en combinació amb els
ajuntaments i Servei de Salut, ja que aquest projecte potenciarà
el turisme urbà, el petit comerç i el camp de la restauració,
presentant-se com a actius en salut, tot això tenint com a punt de
referència els nostres centres de salut.
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Important és la centralització de la compra de vacunes que
aquest any ja ens ha aconseguit deixar de gastar 190.000 euros.
La tasca d’inspecció i vigilància de la sanitat mediambiental per
part de salut pública ens garanteix aliments i instalAlacions
adequades, com escorxadors, indústries càrnies, control de les
aigües de bany i consum humà. Apostam per la formació
continuada dels nostres professionals i dels nostres especialistes
en formació. Es treballa per dotar aquesta comunitat autònoma
d’especialitats clarament deficitàries i, en aquest sentit, s’han
iniciat els tràmits pertinents per a l’acreditació de la Unitat
docent multiprofessional de geriatria a l’hospital Sant Joan de
Déu.

Obrim i aplicam amb tota la seva amplitud el Decret de
voluntats anticipades donant accés a les mateixes els
professionals que defensen els ciutadans que fan ús habitual de
la sanitat privada.

I no ens oblidam dels consumidors, treballant per la
divulgació i defensa dels seus drets, s’ha treballat intensament
en el control de mercats, amb tasques d’inspecció i vigilància de
producte segurs per als nostres ciutadans i aconseguint
disminuir la conflictivitat en determinats sectors.

A l’any 2013 les Illes Balears comptaran amb una nova llei
de consum que està ultimant la Direcció General de Salut
Pública i Consum, una llei adequada a la realitat, ja que l’actual
és del 98. En aquest sentit, vull agrair públicament les
aportacions fetes des de les organitzacions i associacions de
consumidors.

Durant el 2013, a més, m’he compromès a treure un decret
per ajudar aquelles farmàcies que facturen manco de 200.000
euros durant un exercici sencer, tant en facturació pública com
privada.

A la Direcció General del Servei de Salut el pressupost per
al 2012 suposava 1.187 milions d’euros. És cert que baixàvem
de 1.187 a 1.141, però si analitzam el pressupost aprovat des del
2005 al 2013, es veu clarament que quan hi ha hagut una
baixada de pressupost és del 2009 al 2010, Sr. Thomàs. Durant
la passada legislatura, a l’any 2010, vostè va baixar un 6%. El
pressupost del Servei de Salut que enguany presentam, de 1.141
milions d’euros el podem comparar amb el darrer que va
aprovar vostè, el darrer que va aprovar vostè eren 1.150 milions
d’euros.

Serà un pressupost dur, però ja tenim una part del recorregut
fet. Aquest pressupost i la feina feta en la contenció de la
despesa ha permès, en el cas de GESMA, com dèiem, mantenir
oberts els hospitals Joan March i General, que no malbaratarem
ni un sol euro públic. L’objectiu és seguir prestant als ciutadans
de les Illes Balears una assistència sanitària de qualitat, sota els
criteris de màxima eficiència i que sigui sostenible.

Les mesures aplicades en el 2012, moltes d’aquestes
associades al Pla d’equilibri financer de la comunitat autònoma
i al Reial Decret 16/2012, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat, que vostè posa en dubte, del Sistema Nacional de
Salut, seguiran tenint repercussió al llarg del primer semestre
del 2012, doncs algunes d’elles es van engegar a partir del segon
semestre d’aquest present any, com són la reducció de factura
farmacèutica; l’eliminació del complement d’incapacitat
temporal; la revisió de productivitat (...); l’augment de la
jornada i un llarg etcètera.

Això, aquesta previsió, com a mínim, ens suposarà deixar de
gastar dins el 2013, com a mínim, 40 milions d’euros.

D’altra banda, s’estima que amb la posada en marxa de la
central de compres del Servei de Salut, així com altres mesures
que afectin el conjunt de la despesa que es produeix amb càrrec
al capítol 2, es podrà reduir la despesa fins a un màxim d’un
15%.

Durant aquest any 2012 hem aconseguit consolidar la
ruptura de la tendència al creixement de la despesa, una
tendència que ja començam a trencar a partir del segon semestre
de l’any 2011. La despesa prevista per a aquest exercici 2012
suposarà deixar de gastar més de 100 milions d’euros respecte
de l’any passat, un esforç aconseguit gràcies, d’una banda a la
millor gestió de despeses que suporta el sistema i, d’altra banda,
a una major conscienciació per part de la societat que la sanitat
pública té un cost que es finança amb imposts i que comptam
amb uns recursos limitats.

A més, els professionals han sabut trobar sinèrgies,
potencials estalvis allà on fins ara no semblaven possibles, tot
això s’ha assolit perquè crèiem que sempre hi ha punts de
millora dins el Servei de Salut i perquè una major despesa, de
vegades, no suposa una millora automàtica de l’assistència, sinó
que hem de trobar la millor associació entre la qualitat
assistencial i l’eficiència en la despesa.

A més, durant el 2012 el Servei de Salut ha iniciat el
mecanisme pel qual es pagaran 468 milions d’euros de factures
d’anys anteriors, a través del denominat mecanisme de
pagament de proveïdors; amb aquestes previsions de despesa en
aquest 2012, juntament amb la posada en marxa del mecanisme
de pagament a proveïdors, creiem que a finals del 2012 el
dèficit pressupostari acumulat al servei, al costat dels resultats
de les fundacions i GESMA, se situarà aproximadament per
damunt dels 100 milions d’euros, la qual cosa suposa més de
400 milions d’euros manco que la mateixa xifra que teníem a la
fi del 2011.

Vull fer un reconeixement, i vaig acabant, als professionals
de salut, des de metges fins al darrer professional, infermeria,
fisioterapeutes, auxiliars d’infermeria, professionals dels serveis
administratius, zeladors, personal de neteja, tot el personal que
s’ha vist afectat per mesures molt difícils per qui les havia de
prendre i tan difícils per qui les ha sofert.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / fascicle 4 / 19 de desembre del 2012 2997

 

En conclusió, són uns pressuposts austers d’acord amb
l’actual conjuntura, però que tenen com a objectiu fonamental
donar als ciutadans de les Illes Balears uns serveis de qualitat
des de les àrees de sanitat i serveis socials.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per al torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Sansaloni, vostè du el títol de
conseller de Salut, Família i Benestar Social, sap a qui m’ha
semblat escoltar? Al vicepresident Econòmic. Vostè parla de
doblers, de diners, no engany la gent, vostès duen divuit mesos,
vostè du divuit mesos, la gent no és beneita. Vostè és aquí per
parlar de cartera de serveis, per parlar de quina atenció sanitària
donarà als ciutadans, de quants de professionals tendrà, de quina
cartera de serveis, de quina qualitat oferirà, i no parla de
persones, no parla d’atenció sanitària, només parla de doblers,
només parla de doblers, només parla de doblers.

(Remor de veus)

Presenta vostè un pressupost de 103 milions d’euros manco
que l’any passat, 103 milions d’euros manco, no és així? Salut,
no és així? Sí que és així. I què deixarà de fer? I quants de
professionals deixarà a la vorera? I amb quina qualitat la
donarà?

Si vol parlar del pressupost del 2010 ha de fer bé els
comptes, parli de 1.150 milions més 55 d’una ampliació, més
180 de pagament a proveïdors, no falsegi les dades.

Sr. Aguiló, gastaran 57 milions que no tenien enguany, 57.
Només gastarem el que tenim, 57 milions. GESMA, desviació
pressupostària del 2012, 15%. Però bé, que vostè parli del
General i l’hospital General tela, tela, tela, eh, tela! Primer el
tanca, no sap per què; amaga documents, perquè no els té, i
després, gràcies al Sr. Mesquida, rectifica i (...) dels
professionals i dels ciutadans, i dels ciutadans.

No em mostri això, què vol que li mostri l’auditoria del Sr.
Romero amb les obres de l’Hospital Psiquiàtric, vol que li
mostri? Si no hi són per a això, hi són per solucionar problemes
dels ciutadans, per solucionar problemes dels ciutadans.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per què desapareix el PADI? Per què no hi ha campanyes de
salut? Vostè no sap ni què és eficiència. L’eficiència és canvi de
salut en funció del que un gasta; vostè ho va dir a comissió, la
meva eficiència i els meus instruments de gestió són els
copagaments, i ho va dir així, tan tranquil, a la Comissió de
Salut, i és al Diari de Sessions.

No dóna el servei assistencial que toca, no gasta, no és capaç
d’obtenir ingressos per a la conselleria per donar aquests
serveis. Vostè prefereix que els ciutadans, les persones malaltes,
els pensionistes paguin, aquestes són les seves eines de gestió.
Aquí hi ha diputats que eren a la Comissió de Salut, és al Diari
de Sessions, això és el que vostè va dir: la meva eina de gestió
són els copagaments, que els ciutadans paguin.

Any 2010, ja ho deia la comunitat de Madrid, tot un enfilall
de copagaments, es van acomplint un rera l’altre i encara en
queden. Vostè demà té una oportunitat, i ja li he dit, amb els
ciutadans o amb el Partit Popular, perquè demà vostè donarà
suport a nous copagaments que els pobres ciutadans, si estan
malalts, si tenen necessitat, paguin. Això és el que vostè ...

Vol que parlem de prestació farmacèutica? Quants euros ha
tornat als pensionistes d’aquests que els ha agafat, quants? Zero,
zero, zero, ni un, a la butxaca i ja veurem quan els tornaran.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès a les persones que tenen trastorn metabòlic els volen
cobrar els aminoàcids que necessiten per viure. És que això és
el que vostè demà aprovarà. No se’n rigui, si és el que vostè
demà aprovarà, això és el que passarà a la història, si vostè està
amb els ciutadans o si estarà amb el Partit Popular i amb aquesta
política. Aquest és el camí que vostès decideixen i aquest és el
drama dels ciutadans.

Quina explicació donen a les 120.000 persones que esperen
en llistes d’espera? No n’hi ha d’altra que han decidit no gastar.
No li preocupa, a vostè; que se’n vagin a la privada. Si això és
el que li hem dit, un any per fer-se una ressonància a Son
Espases, la privada els l’ofereix amb una rebaixa del 40%. La
cara li hauria de caure de vergonya, Sr. Sansaloni, no dóna el
servei que li pertoca. És la seva obligació. 

68 milions d’euros manco en capítol 1. És veritat o és
mentida? És veritat que baixa 68 milions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, vagi acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

68 milions li rebaixa de capítol 1. On són els professionals?
Després de 18 mesos del que no hem viscut dins el món sanitari,
ara ve vostè a dir que la gent és molt colAlaboradora i fantàstica.
Miri, vostè en 18 mesos ha quedat molt clar el que és capaç de
fer: ha creat problemes però solucions no, i la seva feina, que és
donar assistència sanitària, no la donen, i la prova més clara són
les llistes d’espera. No ho prioritzen, prioritza un estalvi
econòmic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

És la seva tria, la seva priorització. Si li preocupen els
ciutadans, si li preocupa l’atenció sanitària, faci feina per ells i
doni’ls serveis. Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, jo li agraesc aquesta
lectura resumida dels pressupostos, però ja els hem llegit. Vostè
ha de venir aquí a defensar aquestes partides pressupostàries, no
a fer-ne un detall, no a descriure-les, perquè ja les hem llegides,
ja hem fet propostes. Vostè ha sortir aquí a explicar-nos per què
redueix 60 milions de capítol 1 i els posa a capítol 2. Quina
prioritat política?, què vol fer amb aquests doblers de l’1 al 2?
Té 5 minuts més, després, contesti’ns això, perquè això és la
decisió política. 

Volen externalitzar sí o no? Si és que sí, quins serveis?, i si
és que no, detalli; d’aquests 43 milions que avui s’aprovaran
inespecífics aquest parlament té dret a saber, d’aquests 43
milions, quines partides seran, quins programes seran, quins
serveis seran. Vostè ha sortir a defensar això, no ens ha de venir
a descriure o a llegir el que ja hem llegit.

L’esmena que avui aprovarem l’únic que demostra, Sr.
Sansaloni, és que hi va haver un grup parlamentari, en aquest
cas el PSM-Iniciativaverds-Entesa, que va fer una lectura dels
pressupostos i se’n va adonar que eren absolutament insuficients
per a la renda bàsica i absolutament insuficients per al pla de
prestacions bàsiques de la teleassistència, perquè aquest govern
d’homes, de corbates, no va dur al pressupost això, va aprovar
uns pressupostos sense aquestes partides, obviant les cues que
hi ha als Caputxins, obviant les cues que hi ha al Banc
d’Aliments, obviant tot això. Aquest govern d’homes va dur
això, i gràcies que hi ha un grup parlamentari que es va fixar en
aquesta insuficiència perquè, sé que vostès no hi va ser, però el
dia de la comissió, quan nosaltres vàrem defensar això les
representants i els representants del Partit Popular, el que ens
varen dir, a aquest grup parlamentari: que érem beneits com a
mínim, que no ens assabentàvem del que estava passant al món!
I avui vénen a vostè i ens fan una esmena, efectivament, una
esmena fantàstica, però nosaltres la vàrem proposar. Ara no
vengui a dir que ha estat vostè, o que ha estat aquest govern.
Estam esmenant aquest govern, el Parlament està esmenant
aquest govern a través d’aquesta esmena.

Vostè ve aquí i diu..., li deman debat polític. Vostè ve aquí
i diu -i està bé- que la seva conselleria està per davall del
percentatge mitjà de la baixada. Idò expliqui’m, defensi per què
el programa de dona baixa un 15% , justifiqui-ho políticament.
Jo li he fet preguntes. 

Dependència em diu que és ampliable. Una partida és
ampliable per si hi ha qualque improvisació, però no perquè
sigui ampliable ja no l’hem de pressupostar com toca des del
principi, no, no, no. I vostè dependència està pressupostada
malament des del principi, vostè té 22 milions i cada més són 2
milions 400 de nòmina; si multiplica 2 milions 400 per 12 veurà
què li resulta, més els 5 milions que ha de pagar el maig de
complement del tema de dependència, més el milió i mig que hi
ha per la targeta bàsica, faci números i veurà que no li basta.
Clar que l’hauran d’ampliar, perquè ja sabem a dia d’avui, a dia
19 de desembre, que no és suficient. Ja li dic jo que l’hauran
d’ampliar.

Digui’m -li ho he demanat- quan obrirà aquest centre de dia
de l’Hospital de Manacor, a quins hospitals obriran aquestes
places que anuncien a la memòria tècnica. 

I per una banda crec que no ha fet un discurs polític però,
per altra banda, li agraesc que hagi dit tot això, perquè tots els
programes que vostè ha mencionat es varen crear la passada
legislatura, el Mussol, el CIS..., tots, tots. I després el Grup
Parlamentari Popular ens diu que fiestas y saraos, i vostès
vénen aquí i diuen que mantendran aquests serveis, i es
congratulen de mantenir aquests serveis. I això és part d’aquesta
despesa, aquests “paleopolíticos” o “pàleo-no-sé-què” que ens
ha dit avui el viceconseller. Tot això estic contenta que vostès
estiguin satisfets de defensar-ho. I quan fan el programa també
fan coses semblants a nosaltres, també fan propostes que
després nosaltres feim i vostès després critiquen.

Fundació d’atenció a la dependència. Falta 1 milió d’euros,
falta 1 milió d’euros, acomiadarà 39 persones, 39 persones que
fan atenció directa, 39 persones que fan atenció directa a les
persones més necessitades. Ho posa a la memòria, jo li ho
mostraré, 39 persones, assistencials, sociosanitàries,
gerontòlogues, que estan fent assistència directa 24 hores a
persones amb problemes molt greus, i vostè ho sap perquè ha
anat a Sant Miquel. 39 acomiadaments, farà, 1 milió manco.

Expliqui’ns també, que li ho hem demanat, com aconseguirà
fer aquesta implementació del català a les institucions sanitàries,
que no ho contestat, i nosaltres estam satisfets que ho posi, que
vostè se n’adoni que no ha de canviar el nin de sisè sinó que ha
de canviar el metge, la llengua, si un nin petit no l’entén, que
deu ser l’únic que coneix que el Sr. Bosch, però, vaja, si n’hi ha
un ha de ser el metge. Com implementarà el català a les
institucions, com posa a la seva memòria?

Miri, si no s’aproven esmenes que ha presentat l’oposició...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, acabi.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. Estam davant un canvi de model sanitari, un
canvi de model que passa per un canvi de mentalitat de les
persones fent-los pagar el que abans no pagaven, compartint
espais de la pública i la privada, com està pressupostat en
aquesta conselleria, i abaratint la sanitat pública per facilitar la
privatització, com han fet València i Madrid, i els resultats els
tenim cada dia a les notícies.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contestació del Govern per tancar aquesta qüestió
incidental. Té la paraula el conseller Sr. Martí Sansaloni per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, estam en un debat de
pressuposts, m’importen molt les persones, la qualitat
assistencial que reben, però som aquí per parlar d’un pressupost
com a eina de gestió per al pròxim any. Si vostè ho té confús
faci-s’ho mirar.

El que li vull dir és que de vostè no puc rebre cap lliçó
d’eficiència, vostè no ha predicat amb l’exemple, ha governat
quatre anys la Conselleria de Salut i no és un exemple a seguir,
i aquí vull assumir el compromís que no seguiré el camí que
vostè va traçar perquè si no això seria l’abisme.

(Aplaudiments)

Em parla d’ingressos. La liquidació, miri si hem fet feina, la
liquidació d’aquest pressupost, i li ho vaig dir en comissió, els
fons de cohesió, hem passat d’un pressupost inicialment aprovat
de 3,3 i en liquidarem 7,1; de quotes globals, de 8,1 a 16,4;
d’ITE, de 5,8 a 7,6; i a més per al 2013 incrementarem la
facturació a tercers. Ja ho veurà, l’incrementarem. Per què?,
perquè serem més eficients. Si vostè no va ser capaç doni el
benefici del dubte a qui sí que ho farem i complirem, però no
vengui aquí a sembrar ombres de dubte que l’únic que poden fer
és distorsionar el missatge.

Ja li he dit en moltíssimes ocasions que les llistes d’espera
em preocupen molt i que a més estam fent feina per reduir-les.
El que sí li vull dir és que està bé, quan un perd el contacte amb
la realitat, que miri el que fan els seus a altres comunitats
autònomes. Andalusia el que fa és: “En diciembre se cumple un
año sin que el servicio andaluz de salud haga públicas las
listas de espera sanitarias”, Andalusia, els seus companys de
partit, Sr. Thomàs, el seus companys de partit.

(Remor de veus)

Vostè diu que el Partit Popular, sota una premissa falsa,
intenta... No, no, el Partit Popular el que va veure és que si
seguíem les passes que vostè marcava, les seves passes, si no
diagnosticava el problema hi havia l’abisme econòmic, la
insostenibilitat d’un sistema, i això es veu simplement mirant
vostè què pagava d’interessos de demora; vostè es va trobar un

servei de salut que pagava 240.000 euros i està previst que en
aquest 2012, per la seva culpa, en paguem més de 4 milions
700, Sr. Thomàs!, i això no és assistència sanitària, Sr. Thomàs,
això s’ho enduen els bancs que vostès tant critiquen. Però
aquesta és l’herència que vostès ens han deixat i que nosaltres
intentam reduir amb pagament a proveïdors per tal de millorar
aquests llistes d’espera.

I no digui veritats a mitges, Sr. Thomàs. La taxa per la
dependència no és per a aquelles persones que hagin de
menester una valoració, no és per a totes aquelles persones, no;
miri-s’ho bé i així tendrà un poc de feina o en farà un poc de
productiva. 

Resolució del Tribunal Constitucional. Vostè, Sr. Thomàs,
em fa gràcia: no fa cas de les sentències i fa cas de les
resolucions.

(Algunes rialles)

És així. Aquesta resolució...

(Remor de veus i aplaudiments)

És així, és així. Mentider, vostè. Aquesta resolució no
anulAla cap article del reial decret que nosaltres estam aplicant.
Per tant esperi els esdeveniments, però faci cas de les
sentències, faci’n cas.

(Més remor de veus)

Sra. Santiago, increments d’activitat. Incrementarem
l’activitat; avui matí hi ha hagut una reunió al Servei de Salut i
a partir del mes de gener posarem 16 llits en funcionament més
a un dels hospitals d’aquests sociosanitaris. El Sr. Thomàs tenia
uns índexs d’activitat molt baixos, diagnosticava, llavors es feia
por i no aplicava. Aquestes són les mesures. I, Sr. Thomàs, no
avanci, no avanci, per favor, no avanci el que ha de ser el debat
perquè ja no li toca, a vostè, anar al debat de Madrid, hi aniré jo
i ho defensaré.

(Aplaudiments)

El temps per als homes és igual que per al vi: els bons, els
millora i, els xerecs, els amarga. N’hi ha que ja no són bevedors,
no serveixen ni per a vinagre.

M’agradaria poder tenir predecessors capaços d’aportar,
capaços d’adaptar-se a la situació econòmica i personal que a
cada moment se’ns ofereix. Ja li ho he dit, no li toca anar
Madrid. Desgraciadament això d’aportar no és fàcil, no és fàcil
perquè les mesures ja he dit que no són gens, gens senzilles. A
la vista estan les seves propostes, són nulAles, desgraciadament
no apareixen. Per què? Perquè vostè no té doblers per pagar
consultores que sí que pagava quan governava, que devien ser
les que remenaven les cireres, i a més tenia GESMA amb 23
directius i nosaltres en tenim 8, en poc temps no n’hi haurà cap.
D’aquests directius va pagar no només consultores sinó màsters
amb fons públics, 15 màsters a ESADE a Barcelona...

(Remor de veus)
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...1 a La Salle, 2 a la UIB, 2 a la Fundació... -li podria dir els
noms, però després s’ofèn si li anomen les persones- 1 a
IASIST, 3 a universitats diverses, i tot això era personal de la
seva confiança, i ara no sou capaços de posar alternatives
damunt la taula, o és que no sabeu quins temps corren? Pagàreu
més de 185.000 euros en màsters, més de 300.000 euros en
consultores en un any. És calamitós que vostès, senyors del
PSOE, tenguin la vergonya de venir aquí, quan han tudat els
doblers com ho han fet, parlant d’eficiència, de mesures que
puguin millorar l’assistència, perquè aquest màsters si com a
mínim servissin perquè vengués aquí en positiu i presentàs
alternatives, en alguna cosa revertirien, però pagar amb fons
públics aquesta gent per un benefici exclusivament personal,
això és la seva herència. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn en contra, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. María José Bauzá per un temps de deu minuts....

(Més remor de veus)

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Los presupuestos que
debatimos estos días responden a un momento de grave
situación económica, y en este sentido tienen un doble objetivo:
por una parte, sanear las cuentas públicas; sin embargo el
objetivo fundamental de estos presupuestos es el de garantizar
la viabilidad de los servicios básicos de la comunidad que
habían sido puestos en riesgo por la mala gestión de
determinados gestores. 

Es por tanto un presupuesto austero, sí, pero un presupuesto
realista. En un tiempo en el que se hace imprescindible la
austeridad, y donde es exigible a los políticos la más eficiente
gestión de los recursos públicos. En este momento este gobierno
ha permanecido fiel a su compromiso con los ciudadanos,
especialmente con aquellos que más sufren y que menos tienen.
Somos plenamente conscientes de las dificultades que están
atravesando muchas familias y por eso mismo no
permanecemos indiferentes ante la realidad, sino que trabajamos
cada día desde las distintas administraciones para cambiar esa
realidad, y eso con los escasos recursos que tenemos. Por eso
destinamos la mayor parte de estos presupuestos a políticas
sociales, primando por encima de todo a las personas, que son
nuestra única razón de ser. 

Quiero aprovechar esta intervención para reconocer el papel
que está jugando el tercer sector en estos momentos de crisis, en
los que están colaborando activamente para aliviar el
sufrimiento de miles de personas. 

Entrando ya en la referencias que han hecho los distintos
grupos parlamentarios sobre el presupuesto, la verdad es que
todavía consigue sorprenderme que los anteriores responsables
de sanidad y asuntos sociales hablen de estos presupuestos
como insuficientes e irreales; curioso viniendo de aquéllos que
tenían la Ley de presupuestos como una ley de mínimos; vamos,
que para lo único que les servía era para establecer el mínimo de
lo que se pensaban gastar. Perdonenme pero no creo que sean
precisamente los más legitimados para hablar de presupuestos
irreales. 

Les he oído decir que faltan 103 millones en el presupuesto
de salud; les recuerdo que el año pasado también decían que
faltaban 211 en el presupuesto de este año. Pues dejen que les
diga que la previsión de cierre de 2012, después de mucho
esfuerzo, es de un déficit de unos 32 millones, muy lejos de sus
previsiones catastrofistas. Pero, claro, ustedes hacen la cuentas
pensando en su forma de gestionar, que nada tiene que ver con
la de este gobierno, por suerte para todos, y a los hechos me
remito. Desde el año 2008 hasta el 2010, y no hace falta que
recuerde quién era el conseller, la brecha entre lo presupuestado
y lo finalmente gastado por el Servicio de Salud ha ido
incrementandose año tras año hasta llegar a los 255 millones de
diferencia entre lo presupuestado y lo gastado. Fíjense que con
estos datos los responsables de sanidad hubieran sobrepasado
solitos y en más de un 35% el déficit permitido en 2013 para
toda la comunidad.

También suelen decir que la financiación de sanidad es
insuficiente. Pues dejen que les recuerde que en los años 2010
y 2011, a pesar de que sus liquidaciones eran superiores, el
pacto bajó el presupuesto de sanidad en 79 millones de euros.
Buena forma tienen ustedes de mejorar la financiación. Eso sí,
el presupuesto lo bajaron, pero lo que es el gasto siguió
disparándose. ¿Y ahora ustedes se atreven a hablar de
presupuestos irreales?

También les he oído criticar que las partidas destinadas a los
hospitales no eran suficientes. En eso sí que pueden dar ustedes
lecciones de buena gestión. Su distribución presupuestaria para
los hospitales debía ser algo parecido a una partida de póquer,
el gerente del ib-salut decía a un hospital “tu presupuesto es de
40", y el otro le contestaba “veo tus 40 y aumento 30 más”.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

No hay más que comparar la liquidación de 2010 por
hospital con el presupuesto: Son Espases, 70 millones más de lo
que tenía presupuestado, Ibiza y Formentera casi 29 millones
más de lo presupuestado, Son Llàtzer 38 millones más de lo
presupuestado, y así todos. Claro que con estos datos le cuadra
a una la enorme deuda heredada, más de 830 millones sólo en
Ib-salut, señores de la oposición.

(Remor de veus)
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Aún así he oído de la oposición acusar al Gobierno de haber
aumentado la deuda, que no saben cómo. Pues déjenme que les
explique. Miren, ya sólo en ib-salut se aprobaron todas las
posibles formas de endeudamiento; primero nos endeudamos
con los bancos; una vez que dejaron de prestarnos empezamos
a deber a los proveedores, y para acabar se licitaban contratos
con el modelo de arrendamiento financiero, es decir, concursos
en los que el propio proveedor financia el ib-salut a cambio del
cobro de intereses durante una serie de anualidades. Sólo de
mobiliario y alta tecnología del Hospital de Son Espases
pagaremos en los próximos 10 años alrededor de 112 millones
de euros. La concesión de Can Misses costará unos 23 millones
de euros al año. Tenemos también una extraña concesión
adjudicada para gestionar diez centros de salud donde se
quintuplican los costes y que nos cuesta casi 6 millones de euros
al año.

Y no me quiero olvidar del modificado de Son Espases.
¿Qué decir de las negociaciones llevadas a cabo para este
modificado?, negociaciones que condenan al ib-salut a unos
sobrecostes que tendremos que pagar durante los próximos 30
años. Dicen los anteriores responsables que se vieron obligados
a rehacer el proyecto del nuevo hospital por las carencias que
tenía. A mí me da que tuvo más que ver con los egos personales
y con la necesidad de justificar su sorprendente cambio de
postura con respecto a la construcción del hospital. La propia
Sindicatura de Cuentas, en su último informe, cuestiona el
interés general del modificado. No olvidemos que unos meses
antes eran los mismos los que sujetaban la pancarta del no a Son
Espases y que llevaban en su programa electoral la paralización
de las obras del hospital. Los detractores a su construcción y a
su ubicación, aquellos que pretendían convencernos de la
idoneidad de remodelar el viejo Hospital de Son Dureta,
inauguraron el hospital universitario, felicitándose a sí mismos
de haberlo llegado a construir. Tanto cambiaron su opinión
sobre el hospital, que hasta se trajeron a la ex-ministra socialista
de Sanidad, que por cierto y paradójicamente elogió al Govern
por el lugar elegido para edificar el nuevo hospital de las islas...

(Alguns aplaudiments) 

Y fíjense si estaban ustedes contentos con la criatura, que se
gastaron alrededor de 200.000 euros en vallas publicitarias que
anunciaban la apertura del nuevo hospital, como uno de los
mejores de Europa. Anda que como diría uno, cosas veredes que
non crederes.

Pero volviendo al modificado, creo que la concesionara
debería plantearse una placa en su sede que dijera "en
agradecimiento de los directivos del ib-salut por su
generosidad". En comisión el ex-conseller dijo que la
complejidad del modelo había dado lugar a lecturas simplistas
y mal intencionadas y que se inflaban partidas. A mí me parece
que los equivocados eran otros. Dijeron que el canon fijo
costaría 1,8 y está costando 3,8 millones al mes. También se
echó en falta en esa comparecencia la referencia a todas
aquellas partidas que se rescatan de la concesión, que antes
quedaban a costa de la concesionaria y que gracias a su
modificado, ahora tendrá que pagar el ib-salut y que suman más
de 280 millones de euros.

La verdad es que después de todo tampoco me extrañan
mucho los resultados de la mala gestión que se hizo con dicho
modificado, ni con la apertura del hospital, teniendo en cuenta
que la mitad de los directivos del ib-salut de aquel entonces,
estaban más preocupados por opositar que por cumplir con sus
obligaciones directivas. Según el BOE 106 del 2010, se
apuntaron a participar en las oposiciones del propio ib-salut,
hasta 22 directivos, entre otros el director general de
Planificación de la conselleria, el director de Gestión del
Servicio de Salud (...) adjuntos, el director general y el gerente
operativo de Son Espases, el gerente del Hospital de Manacor,
los directores de gestión de primaria de Menorca, Gesma, Can
Misses y Formentera. ¡Estos tíos eran unos fenómenos! A pesar
de todo el trabajo que tenían, les animó a apuntarse el hecho de
que el que ponía los tribunales era el secretario general. Entre
que unos opositaban y otros hacían másters, no sé muy bien
quién gestionaba la sanidad de esta comunidad.

Se quejan también del aumento del capítulo 2 del ib-salut.
Bueno, creo que los hay que aumentaron hasta el 36% la partida
destinada a este capítulo. De todas formas siempre ha sido un
capítulo mal dotado y eso es lo que se ha hecho con ese
aumento.

Criticaban la reforma sanitaria emprendida por el ministerio.
Se atreven ustedes a utilizar frases como que este gobierno
prioriza el ahorro a la salud de las personas. Miren, el gobierno
del que ustedes formaban parte asistió con los brazos cruzados
a la más grave erosión que jamás haya experimentado la sanidad
pública española. Dejaron a la sanidad pública en quiebra,
pasaron de 300 millones de deuda a 16.000 millones de deuda.
Con la reforma estamos avanzando en la sostenibilidad del
sistema sanitario y centrándonos en lo que realmente importa:
el paciente, su salud y su bienestar, y todo ello sin copago
sanitario. Es cierto que hemos pedido un esfuerzo a los
ciudadanos, especialmente a las personas mayores. Pero con
ello estamos consiguiendo garantizar el sistema sanitario del
futuro.

Ustedes vuelven a la pancarta y a la demagogia, nosotros
seguiremos trabajando por esta sanidad pública, de calidad,
universal y sostenible, con hechos y no con palabras.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

En cuanto al área de Asuntos Sociales, dicen del Partido
Popular que no le preocupan las personas, pero en un momento
como el actual, donde se reduce el presupuesto de todas las
consellerias, el presupuesto de la Dirección General de Familia
y Bienestar Social ha pasado de 94 millones el 2012 a 107,3
millones de euros, lo que supone un incremento del 13,24%, lo
que unido a lo que se ha sumado esta mañana, hace que se
aumente en 119 millones de presupuesto destinados a asuntos
sociales. Son 25 millones más de lo que ustedes presupuestaron
en el 2010, 25 millones más. Por supuesto podrían ser mejores,
ojalá pudiéramos dedicar más dinero a aquellos que lo
necesitan, pero dejen que les recuerde que el anterior Gobierno
de izquierdas consideró un éxito que los últimos presupuestos
del 2010, la Conselleria de Asuntos Sociales bajara unos 4
millones de euros. ¿Acaso en aquel momento no hacían falta
más recursos? ¿No había suficientes familias que padecían la
crisis? ¿No existía en el 2010 un alto índice de pobreza? El
mismo año que aumentaban en 32.000 el número de personas
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bajo el umbral de la pobreza, el pacto, el gobierno de izquierdas
bajó un 4% el presupuesto de Asuntos Sociales. Hechos son
amores, señores de la oposición, hechos son amores y no buenas
razones.

Ustedes como siempre están dando la espalda a las
soluciones frente a los problemas que ustedes mismos han
creado. Quizás deberían tomar nota del video de los militantes
socialistas en el que piden perdón por los errores cometidos y
reconocen su parte de culpa. Todos sabemos que el último año
ha sido duro y que se han tomado decisiones difíciles que
afectan a los ciudadanos. Sin embargo creo que se equivocan en
su actitud. Siguen ustedes cerrando los ojos a la realidad y la
realidad es que hay que afrontar las medidas adecuadas para
sacar a esta comunidad de la situación de crisis en la que
ustedes la dejaron. Su tarea es la de controlar al Gobierno, por
supuesto, pero también su tarea de oposición es apoyar lo que
objetivamente es bueno para los ciudadanos y estos
presupuestos lo son.

Este gobierno está haciendo lo contrario de lo que hicieron
ustedes, poner soluciones encima de la mesa, porque esa es
precisamente la tarea de un gobierno. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Acabam d’escoltar un exercici de
superació personal de la Sra. Bauzá, mentides per minut, per
segon, cada una més grossa que l'anterior. El Sr. Sansaloni deia
que veníem aquí a parlar de pressupost, ha parlat de tot menys
de pressupost.

(Petit aldarull)

No enganin, aquí del que hem de parlar és de què volen fer,
amb quins doblers, de quina manera, per a qui i com. Ho han dit
ben clar, la padrineta de Campos que pagui. A la padrina del
passeig Mallorca li desgravam l’assegurança privada. Això
només és un exemple. Parlin, duen 18 mesos, no enganin! Si els
ho deia el Sr. Pastor, no enganin que la gent no és beneita, hi ha
120.000 persones que esperen. Això no passava l’anterior
legislatura! No passava, no passava, no diguin mentides. Si han
llevat el decret, amaguen les llistes d’espera. Duim un any sense
llistes d’espera, Sr. Sansaloni. Parlin d’aquí, no parlin d’altres
bandes. Un any sense llistes d’espera, una mentida darrere una
altra. No han parlat de cartera de serveis, no han parlat de
qualitat, 68 euros menys de personal i què vol dir això? Fa uns
dies que acaben de renovar contractes per tres mesos a més d’un
centenar de metges. 

Sí, no quedi bocabadat perquè és així! És així! Això és el
que vostès estan decidint. Han muntat un canvi del Sistema
Nacional de Salut allà on no hi haurà drets universals, que volen
disminuir carteres de serveis, s’ha de pagar..., no digui que no.
Demà què dirà? No s’ha atrevit aquí a contestar la pregunta i li
ho he demanat dues vegades. No, no s’atreveix, vostè vol que
paguin, fa dos anys que ho diuen, han mentit. És que ja no tenen
ni vergonya de mentir! Vostès han d’explicar quins serveis
volen donar i amb quina qualitat. Això és el que han d’explicar,
perquè vostès han dibuixat, ja li ho he dit abans, un escenari de
la hipòtesis de la sostenibilitat.

Es necessiten mesures d’austeritat, per una banda per
empobrir allò que són transferències públiques, com poden ser
les pensions, que les han davallat, o tots aquests serveis que
dóna l’administració, i parlam de benestar social, parlam
d’educació, parlam de sanitat, i tot per estimular la seva
privatització. Noves possibilitats, ja li ho he dit, qui està
invertint aquí? La banca, les companyies d’assegurança, el
capital financer, i vostè ho sap. Basta mirar cap a Madrid, què
passa a Madrid? Estan contents els professionals, fa uns mesos
estaven contents els professionals amb vostès durant18 mesos?
Els han maltractat, ham maltractat els professionals, i aquesta és
l’explicació de la seva política d’austeritat. Tal vegada vostè no
se n'ha adonat, però no pensi que tothom és beneit, eh? Vostè
està fent això. Vostè vol llevar prestacions, qualitat, que els
ciutadans paguin, però ho tornam pagar perquè ja pagam
imposts, bé, el Sr. Díaz Ferrán no pagava, espoliava però no
pagava. Vostès volen que els ciutadans paguin imposts, però
després estàs malalt, paga; necessites una cadira, paga;
necessites un aminoàcid per viure, paga! Això votarà vostè
demà! Igual que la padrineta de Campos, que pagui
l’ambulància. Vostè demà donarà suport a tot això. O no és així,
Sr. Sansaloni? Aquesta és la seva política.

I clar, un ja queda astorat..., parlen de Son Espases, qualque
dia se sabrà la veritat de Son Espases, qualque dia. Per què
varen canviar una adjudicació? Vol que continuï? Per què vàrem
haver de gastar 20 milions del conjunt dels ciutadans perquè no
varen aplicar el codi tècnic d’edificació que era d’obligat
compliment? Per córrer i això ho hem pagat tots. I per què s’ha
fet una planta més a pediatria? Perquè se’n varen oblidar. O per
què varen oblidar la cirurgia major ambulatòria? No digui que
no, això és així, tot està documentat. Li ho demani a la Sra.
Castillo, també li pot demanar per Over Marketing, també,
també li ho pot demanar. No posin l’exemple de Son Espases,
per favor! Les mancances que tenia! S’ha auditat sis vegades!
Cerquin uns altres exemples.

Jo podria posar molts de noms, però no som aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

...i no ho sabem, l’únic que sabem, per exemple, és que més
de 120.000 persones esperen a les llistes d’espera. La setmana
passada vàrem avançar en una cosa, després de 18 mesos, el
preocupa però no l’ocupa, el preocupa però no l'ocupa. 18
mesos, assistència sanitària. Un conseller de Salut ha de parlar
d’atenció sanitària i d’atenció en benestar social... No, per això
ja tenim el conseller d’Economia. No necessitam un conseller
de Salut, Família i Benestar Social,  com vostè, ja hi ha el Sr.
Aguiló.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Sra. Bauzá, dels deu minuts que li han donat, nou
-comptats- ha parlat de l’anterior govern i un del pressupost que
venia a defensar aquí. Vostè podria venir a defensar i a contestar
cada una de les preguntes i de les qüestions que nosaltres hem
qüestionat sobre aquests pressuposts, però un minutet per
referir-se als del 2013.

I com que vostè n’ha parlat, jo també en parlaré, de la
passada legislatura. De tot el que li diré, em digui vostè què
llevaria. De 0 persones a la dependència 12.000 varen passar,
dos centres de dia, dos centres d’atenció a menors amb mesures
nous. 600 places de residències i centres de dia en funcionament
noves. 600 places de residència per a persones amb
discapacitats, centres ocupacionals i centres de dia noves. Què
li pareix? Que tot això és festa, com ha dit la Sra. Aguiló, que
l'he sentida, tot això és sarao? 

Construcció de centres de dia, concertació de centres de dia
amb els ajuntaments, concertació de residències amb els
ajuntaments, tot això és saraos i festes?, i tot això, baixant el
pressupost de 2010. Vostès ja duen aquí dos anys aquí, un any
i mig, digui'm un nou servei de serveis socials, un servei nou,
zero, zero! I estàvem en crisi l’any 2010. Zero! Això era gestió
eficient i eficaç, no això seu que és reduir serveis, és així.
Reduir serveis tothom ho sap fer, però reduint el pressupost,
com vàrem haver de fer nosaltyres, crear serveis nous. Això és
eficiència i eficàcia; sí, senyor!

(Remor de veus)

Taxa de dependència. La taxa de dependència és molt més
greu, efectivament, Sr. Sansaloni, jo estic d’acord amb vostè,
que és per a revisió. Però se n'adona del que està dient? Quan un
ciutadà no està d’acord amb l’administració i demana la revisió
de la valoració de la dependència o la valoració de la
discapacitat, el Govern li diu, paga. Estàs en desacord amb el
meu criteri?, idò paga. Igual que les taxes judicials, no estàs
d’acord?, idò paga. I vostè sap que la dependència, per exemple
una persona que té una valoració definitiva o una valoració d’un

grau inferior de dependència, té alzheimer, i té una baixada de
sucre, el procés es pot accelerar i pot ser més dependent. I vostè
li dirà a aquesta persona paga, paga 20 euros. O si una persona
creu que té una discapacitat d’un 60% i l’administració li diu
només tens un 40%, jo crec que tenc un 60, a mi els metges
m’han dit que tenc un 60, l’administració li dirà, idò paga. Els
fa pagar la discrepància amb l’administració i això vostès ho
troben bé? Vostès aprovaran això avui? Encara hi som a temps,
podríem fer una in voce. Ho aprovaran això? Això ho poden
defensar en el carrer? Nosaltres quan anam darrere una
pancarta, anam darrere les persones que posen les pancartes,
aquestes que vostès defensen tant, aquestes que no volen pagar
taxes de dependència, taxes de discapacitat, que volen centres
de dia, nosaltres ens posam darrere aquestes persones, sí,
senyor, però les pancartes les duen les persones afectades.

Tercer sector, ens diu la Sra. Bauzá, que és molt sensible al
tercer sector. En aquests pressuposts al tercer sector el passen de
concertació a subvenció. Això és greu, Sr. Sansaloni, i vostè ho
sap. Totes les places que fins ara estaven concertades, d’oci,
temps lliure, tutela, que estaven concertades, l’administració ho
considera necessari, com que no ho pot fer, ho concertam, les
subvencionam. Un nivell administratiu menys. I el tercer sector,
com per exemple el que ha mencionat el Sr. Pastor, S’Estel o
Llevant, desapareix, no hi ha política de subvenció per a
aquestes entitats. El Sr. Company sí que en té per als seus
pagesos, però per al nostre tercer sector que fa més de 15 anys
que fa feina en aquesta comunitat autònoma, zero. Aquest és el
suport que dóna el Partit Popular al tercer sector? La xarxa de
tercer sector en serveis socials desapareix, desapareix, no li
donen suport.

Vostè diu que volen uns pressuposts eficaços, eficients i
transparents. Idò el primer que ha de fer, Sr. Conseller, és que
la memòria tècnica coincideixi amb els pressuposts perquè si
separa la memòria tècnica dels pressuposts, és una memòria
fantàstica, promouran de tot, facilitaran de tot, crearan nous
serveis, crearan nous centres psiquiàtrics, crearan nous centres
de dia, el PADI funcionarà el doble. I després miram els
pressuposts i res d’això, absolutament res d’això.

El temps s’acaba. Mirin, Sra. Bauzá i Sr. Sansaloni, la
sensibilitat i la preocupació en política, si no van acompanyades
d’accions són molt eixutes. I aquests pressuposts, creguin-me,
que no estan per menjar pa sense aigua.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, Sra. María José Bauzá, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Continuamente hablan de
que a ustedes les preocupan las personas y la verdad es que es
cierto. La cuestión es que les preocupaban determinadas
personas. La auditoría del pacto desvela contratos y
sobresueldos ilegales. El PSIB provocó el colapso del ib-salut
a base de contratos y sobresueldos. El pacto se gastó 180.000
euros en másters exclusivos para 14 directivos de Gesma. 3
altos cargos del Vicenç Thomàs en el ib-salut cobravan
sobresueldos ilegales...

(Remor de veus)

Ya veo que se preocupaba por las personas! Sr. Thomàs, yo
que usted no tocaría el tema de las imputaciones, porque quién
sabe cómo acabarán las cosas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor deixin parlar.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Les veo continuamente a ustedes dar lecciones, pero su
política sanitaria y social se resumen en autoproclamarse los
grandes valedores del bienestar, pero eso sí, sin pagar
absolutamente a nadie. Son ustedes los líderes en la morosidad
a nivel autonómico y nacional. Aquí lo realmente cierto es que
los gobiernos de izquierdas han perjudicado enormemente
nuestro sistema sanitario y social. En el año 2003 la deuda
sanitaria era de 300 millones, en el 2011, 16.000 millones. En
Baleares triplicaron la deuda del ib-salut, pasamos de los 187
millones del 2007 al 525 en el 2010, además de los 200 millones
de facturas sin pagar, que nos llevan a los 830 millones de
deuda en el ib-salut.

La nefasta gestión económica que hicieron en los servicios
sociales ha perjudicado de una manera muy clara a las entidades
del ámbito social, a los consells y a los ayuntamientos. Más de
20 millones de deuda en servicios sociales. Creo que no están
para dar lecciones, la verdad.

Uno les escucha y parece que todo eran maravillas y si se
endeudaban era por las personas, pero claro, en cuanto rascas un
poco, un total de 13.000 dependientes aun no han recibido la
ayuda concedida. Cinco comunidades suspenden en el examen
de dependencia, entre ellas Baleares. La dependencia obliga a
recortar la cooperación. Datos del año 2010. Uno de cada cuatro
baleares en riesgo de pobreza y exclusión. Todas las ONG del
Fons Pitiús critican la reducción de las ayudas del consell y del
Govern. Más de cuarenta ONG reclaman a Antich el pago de
una deuda de 10 millones de euros. El pacto dejó 11 millones de
deuda a los discapacitados, hablan de recortes y los primeros
recortes en becas de comedor y de transporte escolar los hizo el
pacto. Eliminaron los bonos de infancia y la targeta nadó.
Dejaron 900.000 euros de deuda en el ámbito de menores. Más
de 11 millones de deuda con entidades del tercer sector. ¿Este
era su apoyo, Sra. Santiago, al tercer sector? Dejaron de pagar
los convenios con los ayuntamientos en el último trimestre de
2010. Bajaron entre el 2008 y el 2010 un 21% el presupuesto
del Institut de la Dona. No nos dé lecciones, Sra. Santiago. 

Miren, ustedes se presentan como los estandartes de la
defensa de lo social, pero la realidad es muy distinta, ha sido el
Partido Popular el que ha aumentado en más de un 13% los
presupuestos del área social y el que ha apurado hasta las
últimas posibilidades para ahora aumentar otros 12 millones y
medio más las partidas del Plan de prestaciones básicas y renta
mínima de inserción. En total un 26% más de presupuesto en el
ámbito social. La respuesta del pacto ante la crisis fue bajar los
presupuestos de asuntos sociales.

Está claro que no son los presupuestos ideales, que no son
los presupuestos que nos hubiera gustado traer, pero son los
únicos presupuestos posibles. Nuestra prioridad son y seguirán
siendo los problemas de las personas, de los que más
necesidades tienen, de los más vulnerables y evidentemente para
ellos siempre desearíamos más, y lo demostramos aumentando
a máximos históricos la partida de dependencia, la partida
destinada al Plan de prestaciones básicas, la partida para la renta
mínima de inserción y consolidándolas en el presupuesto, cosa
que ustedes no hicieron. Esto es apostar por las personas y
apostar de verdad.

Es el Gobierno del Partido Popular el que presupuesta 25
millones más...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

...en asuntos sociales que lo que ustedes presupuestaron en
el 2010 y todavía tienen el coraje de decir que nosotros somos
los que no apostamos por las personas. Ustedes bajaron el
presupuesto de asuntos sociales en 4 millones, nosotros lo
aumentamos en 25.

(Alguns aplaudiments)

Y lo más importante del presupuesto que presentamos es que
este presupuesto garantiza los servicios sanitarios y el
cumplimiento de las prestaciones y las políticas sociales
asegurando su sostenibilidad en el presente y en el futuro con
más racionalidad, con más eficiencia y con más eficacia.

Con un presupuesto de casi 120 millones de euros es el
presupuesto más alto de los asuntos sociales en toda la historia
de esta comunidad autónoma.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Por ello me parece que sus críticas son desmesuradas,
desleales, falsas e irresponsables porque su sensibilidad social,
señores de la oposición, ya la hemos visto durante estos últimos
años, más crisis, más paro, más pobreza, más desigualdad y
menos presupuesto. Esta es su forma de gestionar los asuntos
sociales. 
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Hablan ustedes de cambio de modelo, de cambio de
ideología, y yo les voy a concretar, señorías, cual es nuestra
ideología. La ideología del Partido Popular es salir de la crisis,
crear empleo y reducir el déficit, pero sobre todo garantizar la
sostenibilidad de los servicios públicos y apostar per las
personas. Nuestro ideario político es trabajar con
responsabilidad, con seriedad, con rigor, buscando el bienestar
social y la mejora de la calidad de los ciudadanos. La
demagogia y los juegos florales se los dejamos a otros, que esta
comunidad ya ha tenido bastante durante los últimos cuatro
años.

Sr. Conseller, en sensibilidad, en responsabilidad y en
esfuerzo nadie nos gana y lo hemos demostrado con estos
presupuestos. Desde el Grupo Popular le animamos a seguir por
este camino y le brindamos todo nuestro apoyo para que entre
todos seamos capaces de mejorar la calidad de vida de los que
más lo necesitan. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam al debat número 16, de globalitat, agrupació de
la secció 18, Salut i Consum, amb les seccions i entitats afins,
esmenes parcials.

Grup Parlamentari Socialista, secció 18, Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social; al programa 411A, direcció i
serveis generals Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,
9823; al programa 411, planificació de l’assistència sanitària,
9807,9808, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833,
9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843,
9844, 9845, 9846, 9847, 9849, 9850, 9852, 9853, 9854, 9855,
9856, 9858, 9859, 9860, 9861 i 9822; al programa 413B,
programa de salut pública, 9820, 9810, 9811,9812, 9813, 9814,
9815, 9816 i 9817; al programa 400C, sanitat ambiental i
alimentària, 9824 i 9825; al programa 413E, Pla autonòmic de
drogues, 9883, 9818, 9819 i 9821; al programa 443E, protecció
i defensa del consumidor, 9809. A la secció 60, Servei de Salut
de les Illes Balears; al programa 411B, administracions i serveis
generals, 9851; al programa 412A, atenció primària a la salut,
9923, 9909 i 9917; al programa 412B, atenció especialitzada,
9848, 9922, 9918, 9919 i 9920; al programa 412C, assistència
sociosanitària i salut mental, 9921.

Esmenes del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 18, Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social; al programa 00A a nous programes i no
classificats, l’esmena 10114; al programa 411A, direcció i
serveis generals Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
10190, 10116 i 10184; al programa 411D, planificació de
l’assistència sanitària, 10139 i 10140; al programa 413E, Pla
autonòmic de drogues, 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, 10125 i 10132; al programa
412A, atenció primària a la salut, 10129, 10131 i 10137; al
programa 412B, atenció especialitzada, 10126, 10130, 10133,
10134, 10135, 10136, 10138 i 10128; al programa 412C,
assistència sociosanitària i salut mental, 10123.

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, 10218. Secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears; al programa 412B, atenció
especialitzada, 10225.

Del diputat no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer, secció 18,
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, l’esmena 10237.

Defensa conjunta de les esmenes. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Parlem del pressupost 2013, un
pressupost de 1.143 milions d’euros, una quantitat que ja
d’entrada ens ajuda a definir els pressuposts d'insuficients i
irreals. Si el comparam amb la liquidació que va manifestar el
Sr. Conseller li manquen 103 milions d’euros. Per tant, faran
menys coses amb pitjor qualitat i amb menys professionals.

Per una altra banda, la transferència corrent a l’ib-salut passa
de 1.145 a 1.095 milions, un 5%, un 5% menys tendrà el servei
de salut, un 5% menys tendrà el servei de salut respecte de l’any
passat, l’any passat. Menys de 1.000 euros per habitant tendran
per finançar la sanitat, el pitjor d’aquest país. 

Efectivament, això ens reafirma que són uns pressuposts
irreals i insuficients. Abans ho dèiem, els pressuposts són la
definició que un utilitza per què vull fer, com ho vull fer i amb
qui. Es tracta de prioritzar. Aquí ningú no augmenta els
pressuposts. L’únic que podem fer nosaltres a través de les
esmenes és canviar partides i fer aquest exercici de prioritats, i,
clar, em reafirm, vostès inflen ingressos, per exemple, on sí que
baixen, Sr. Sansaloni, que això no ho diu, és en l’aportació dels
milions que venien a través de convenis del Ministeri de Sanitat.
Enguany no en tendrem, gràcies a la feina del Govern, no
tendrem la part que venia de Madrid. Això vostè no ho diu,
vostè ha decidit que siguin els ciutadans quan siguin majors,
quan estiguin malalts que paguin i ja li hem dit moltes vegades,
moltes vegades, i no contesten, per què augmenta la partida
d’altres empreses a altres professionals al voltant de 44 milions?
No contesten i quan un no contesta, doncs, preocupa.

Sí sabem que, per exemple, vostès redueixen en 68 milions
per contractar professionals, clar, quan un mira i veu que a Son
Espases li redueixen un 13% o a Son Llàtzer un 18%, un 18%
de reducció en contractació de professionals sanitaris a Son
Llàtzer. Com a mínim diu que es preocupa dels professionals,
idò els baixa un 18% el pressupost. O a Can Misses, Sra. Palau,
un 13% menys, capítol 1 a Can Misses. Quants perdran el seu
lloc de feina? Li he dit i ha quedat bocabadat, acaben de renovar
per tres mesos més de cent metges. No ho sabia, deu ser. I on
queda la qualitat assistencial? Perquè si baixa 68 milions
d’euros el capítol 1 molta gent es quedarà sense feina. A més
que empitjorarà la seva qualitat. O podríem parlar de la
important baixada de capítol 6, i no parlam de noves
infraestructures que ja sabem que no les volen fer, parlam de
manteniment, de reposició, de reposició informàtica. 
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A vostès no els agrada, però vostès fan un canvi ideològic,
fan un canvi del món sanitari, menys cartera de serveis, més
llistes d’espera, menys professionals sanitaris. Miri, acabam de
discutir a la Comissió de Salut una ponència de salut mental,
que dirigia l’actual presidenta del Parlament, i vostès baixen
d’una manera escandalosa el pressupost en salut mental. Clar,
la qualitat no importa. A GESMA han disminuït el 50% de les
seves substitucions. 

Podríem parlar d’atenció primària perquè a vostès no els
preocupa el que donen, no els preocupa amb quina qualitat i el
que sí han decidit és que sigui en copagaments. Què farà demà,
Sr. Sansaloni, donarà suport que els ciutadans paguin per un
transport sanitari, per una ortopròtesi? Perquè les pobres
persones que tenen un trastorn metabòlic congènit hagin de
pagar per aquests aminoàcids. Això és el que vostè decidirà, si
està amb els ciutadans o si està amb el Partit Popular.

Vostè parla de prevenció, però si la Sra. Santiago li ha
demostrat que s’havia llegit la memòria, la memòria és la de
2010. Sap que surt? Dirección General de Salut Pública,
Dirección General de Evaluación y Acreditación, Dirección
General de Farmacia, i no existeixen. Vostè no se l’ha llegida,
perquè això surt i no existeixen, i no existeixen. Però bé. 

A vostè no li preocupen els espais sociosanitaris, no li
preocupa Manacor, no li preocupa Eivissa. Nosaltres hem
presentat esmenes que fan referència a l’àmbit de salut pública,
una gran oblidada. 

Campanyes de salut, pressupost zero, zero. L’any passat
tenia 250.000 euros, enguany zero, campanyes de salut. Diu que
farà prevenció. 

PADI, d’1.100.000 a 57.000. Sap que en aquest document
de Madrid ja ho deia? La atención bucodental para los niños
fuera, que se la paguen, que se la paguen. Deien mentides
vostès. 

Esmenes per a un programa de detecció precoç de càncer de
mama, que ja no les criden; d’un programa de prevenció de
càncer de còlon; per a les drogodependències; l’Oficina del
defensor de l’usuari o la recerca, que vostè deia que se'n
preocupava, l’han buidada de contingut, menys de 2 milions
d’euros menys. O la biblioteca virtual, un punt de formació dels
professionals. Si vostè ens va dir que tenia 6 milions per
reformar Son Dureta, se'n recorda, Sra. Santiago, aquí davant?
Ni un euro per a l’any que ve. Tampoc per a Verge de Toro,
però ni un euro. O Manacor, li han demanat tres vegades
l’hospital de dia, si la reforma i l’ampliació de Manacor, entre
d’altres coses, era per millorar l’hospitalet de dia que tenen.
Vostè no vol, vostè ho va dir l’altre dia, que vengui la privada
i ho faci. Això és la conseqüència de la seva assistència.

Vostè ni pressuposta les receptes mèdiques, ni pressuposta
adequadament el reintegrament als pensionistes, ni el transport
sanitari. Clar, és que demà donarà suport que pagui la padrineta
de Campos per l’ambulància. Això és al que vostè donarà
suport. Li manquen 9 milions d’euros en el transport sanitari,
evidentment perquè vol que aquests 9 milions d’euros els
paguin els ciutadans. Per què feim ponències de salut mental si
després baixa el pressupost de salut mental?

Sra. Palau, salut mental a Eivissa, salut mental a Menorca,
a Mallorca, si baixen el pressupost i vol que parlem de Son
Espases? Li baixa només en capítol 1 al voltant d’un 13%, més
de 16 milions. Hospital d’alta tecnologia, no li preocupa, no li
preocupa. El que li preocupa és posar a algú que no té ni
formació de gerent d’aquest gran hospital. Això és un acte
d’irresponsabilitat, però ja hi estam acostumats. 

Gerència d’atenció primària, tampoc no li dóna importància.
L’altre dia no va ser capaç de dir res d’atenció primària de
Mallorca. Hem de posar esmenes en capítol 1 per contractar
professionals, per mantenir els serveis, per mantenir la qualitat
assistencial a Mallorca, a Menorca, a primària, als hospitals i a
Eivissa. On són els doblers per al nou hospital d’Eivissa? O per
al servei de radioteràpia? O per a Cas Serres? No hi és, no hi és.
Demani-li-ho, no hi és i vostè ho sap, ni per al nou hospital ni
per al centre de salut de Sant Josep, que està per inaugurar des
de dia 1 de juliol de l’any 2011, no hi és tot això. No els
preocupa, no els interessa.

Podríem parlar de Manacor, que també el deixen esquifit en
capítol 1 tant de metges com d’infermeres. O Son Llàtzer, a Son
Llàtzer baixen un 18% el capítol 1; quin servei donarà? Amb
quina qualitat? On n’hi havia tres n’hi haurà un? On hauries de
veure no sé quants malalts, n’hauràs de veure tres vegades més?
Això són els seus pressuposts.

Per no parlar de què vostès continuen amb una taxa per una
targeta sanitària que romp l’equitat dels ciutadans.

Ha perdut l’afectació del cèntim sanitari, Sr. Sansaloni, Els
va dir, els va demanar un sacrifici als ciutadans, impost del
cèntim sanitari per a salut; ara li han pispat la cartera, Sr.
Sansaloni, i vostè ha donat el consentiment, com demà donarà
suport que pagui la padrineta de Campos per al transport
sanitari, per a la prestació ortoprotèsica i per al tractament
dietètic, això és el que vostè, perquè el tractament farmacèutic,
pensionistes, en els hospitals, retirada de finançament a 400
medicaments.

Miri, a comissió el Partit Popular va reconèixer que hi havia
moltes esmenes...

(El Sr. President primer substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

... raonables, correctes i fins i tot va dir: necessàries. Doncs bé,
ara tenen la seva oportunitat, siguin coherents i les aprovin. I si
volem parlar d’altres coses en podem parlar, jo he vengut a
parlar de pressuposts, hem escoltat una senyora que abans ha
parlat del passat, del passat i del passat, no ha parlat ni de
present ni de futur, si vol parlarem de passat, però he vengut
aquí perquè m’expliqui què vol fer.

Sé que té 103 milions manco en salut, 103, i jo li deman
quins serveis, amb quina qualitat i amb quins professionals?
Això és que ve aquí a contestar. Altres coses, hi ha o hi havia el
Sr. Aguiló, però vostè no ha contestat res, ni a comissió ni aquí,
és la pràctica que fan. Vostès vulneren el Parlament, no
contesten ni a preguntes escrites ni donen documentació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... això és el seu respecte per a aquesta institució. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari, a part de fer
una esmena a la totalitat, també ha presentat 23 esmenes a la
globalitat, totes elles, totes elles no, però la gran part d’aquestes
23 esmenes van la majoria dirigides a un eix central per a
nosaltres que és evitar aquest canvi de model que està proposat
en aquests pressuposts, que és introduir la sanitat privada en els
nostres espais públics. Perquè si no, i vostè, Sr. Sansaloni, ha
tengut moltes ocasions per explicar-nos-ho i no ho ha fet, i els
parlamentaris del Grup Popular, que tenen més informació del
Govern que no té l’oposició, han tengut també possibilitats de
fer-ho i no ho han fet, encara no sabem en què es gastaran
aquests 43 milions i quins serveis es veuran reduïts d’aquest
capítol 1 que baixa més de 60 milions. No ho sabem, i nosaltres
feim la nostra hipòtesi, com que no ens han donat informació
sobre aquesta hipòtesi feim esmenes.

Perquè a nosaltres ens preocupa molt aquest possible canvi
de model, que es compartiran espais públic, compartirem espai
públic, s’introduirà la sanitat privada. I de fet el Pla econòmic
i financer ho apunta de forma molt clara, la possibilitat de
lloguer d’habitacions, llits, quiròfans, despatxos de la sanitat
privada a espais públics. I això és un canvi de model, vostès
estan acostumats als usuaris a la sanitat privada, per a després,
a través de l’externalització privatitzar els serveis, que és el que
ha fet València, és el que ha fet Madrid, i ha tengut un èxit
bastant baix. Té una crispació del sector sanitari elevadíssima,
dotze o tretze dies de vaga, amb una proposta de vaga

indefinida, això és el model que ha estat defensant el Partit
Popular a València i a Madrid. I aquest és el model que es
proposa aquí amb aquests pressuposts.

Per tant, la majoria de les nostres partides no és treure
d’altres partides, no en temes de sanitat, és passar de capítol 2
a capítol 1. Perquè la Sra. Bauzá diu que això és per comprar
productes farmacèutics o mèdics, per als hospitals i per als
centres de salut, però vostè sap que això no és ver, perquè vostè
per a això ha fet una central de compres, que nosaltres no l’hem
esmenada, hi estam d’acord, sabem que hi ha una feina de
coordinació important, però no és per a això. Això és per
externalitzar serveis i programes, sí, clar, perquè tota la resta és
a la central de compres: els productes diaris d’utilització. I vostè
em diu que no des d’allà, però quan ha vengut aquí no me n’ha
dit ni una de les preguntes, no, no, no m’ha contestat.

Per tant, nosaltres la majoria van en aquest sentit.

Perquè, és que escoltin bé: atenció primària, 103 milions,
2012; 2013, 95 milions. Son Espases, 191 milions, 2012; 2013,
168. Formentera, 4.700.000, 4 milions 2013. Son Llàtzer, de 86
el 2012 a 70 el 2013. Hospital de Manacor, de 47 a 42 milions.
Hospital d’Inca, de 30 a 29. Assistència de salut mental,
desapareix a Eivissa, desapareix a Menorca, i a Mallorca baixa
800 milions. Gerència, de 9.600.000 a 8.700.000. Tot això
capítol 1, això és gent al carrer, són menys professionals atenent
l’assistència de les persones. Per tant, la majoria de les nostres
van cap aquí, el capítol 2 passar-l’ho al capítol 1.

Una altra de les que presentam és que, com que la memòria
deia que es facilitaria l’assistència sanitària a les persones
immigrants, nosaltres feim una proposta de continuar mantenint
els mediadors culturals en els hospitals i en els centres de salut,
perquè ara han quedat reduïts a la mínima expressió, són
absolutament ineficaços, no pot estar un mediador cultural a
quatre hospitals a la vegada. Només s’atendran, no sé qui
s’atendrà, una persona a un centre de salut i l’altra per als
hospitals. A Eivissa i a Menorca passa el mateix. A Immigració
ja en els programes no hi eren, per tant és fonamental, a un
moment que per als immigrants, que tenen molts dubtes
respecte de la seva assistència sanitària, més que mai ho han de
tenir clar, perquè això crisparà més la situació sanitària, pot
crear fins i tot violència en els professionals. Per tant, els
mediadors són fonamentals perquè són persones que els han
d’explicar els drets quan són molt confosos aquests drets.

Manteniment del servei de salut mental, mirin, que aquest
parlament, que durant més de sis mesos hem estat treballant a
una ponència de salut mental, on han passat els seus
coordinadors de salut mental infantil de Salut Mental, que han
passat tots els representants d’ONG de Menorca, d’Eivissa, de
Mallorca de Salut Mental i que diuen que és fonamental, que és
imprescindible créixer amb això, ara vostès venguin aquí i
llevin la salut mental, escolti, hem de desmuntar la ponència de
salut mental. Això és una galtada al Parlament! Els
parlamentaris hem de tenir un cert respecte per a aquesta
institució; vostè ho sabia que hi havia una ponència de salut
mental? Perquè hi ha representants del Partit Popular i vostès
venen aquí quan ..., nosaltres les conclusions han de ser: hem de
pujar salut mental; i vostè diu que el 2013 desapareixen;
nosaltres això l’hem de desmuntar la ponència de salut mental
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i hem de dir a aquests senyors que han vengut aquí que hem
perdut el temps, això és el que està dient. Per tant, manteniment.

El PADI, manteniment del PADI, perquè el que deia el Sr.
Thomàs té raó, hi ha una ruta, feta ja de fa cinc anys pel Govern
de Madrid, de la Sra. Aguirre, que és una ruta de com s’han de
privatitzar els serveis sanitaris. I de totes les prestacions
sanitàries de la cartera bàsica de serveis que hi ha, ella diu, en
aquesta ruta s’explica quins són els serveis que es poden
privatitzar i quins no. I el PADI diu, sí, sí, aquest el poden
privatitzar; sap quin és l’argument? Com que no el coneix molta
gent, no està molt utilitzat, perquè només ho tenen les famílies
que tenen criatures, doncs sap que aquest no tendrà massa
resposta social, aquest és privatitzador. I vostès no és que el
privatitzin, és que el fan desaparèixer; bé, això posa, com
d’altres.

El tema de copagament, el copagament que vostè aprovarà
demà a Madrid és de la ruta de fa cinc anys del Partit Popular de
la Sra. Aguirre, tots aquells sectors que són minoritaris, i aquest
document ho diu: tots aquests sectors, com que afecten una
població petita, no tendran una gran resposta social, tendran una
contestació temporal però després desapareixeran. Això ho
posa, vostè ha de tenir aquest document, i van ruta per ruta, punt
per punt, per tant nosaltres també en relació amb el PADI.

Un altre dels aspectes que nosaltres pensam que és
fonamental en aquest moment és la figura del Defensor del
Pacient. Necessitam un Defensor del Pacient en aquesta
comunitat autònoma, estan confosos els drets, estan confosos els
deures com a ciutadà; necessitam una persona, al marge del
Govern, que expliqui, que doni garanties al ciutadà, i la figura
del Defensor del Pacient és aquesta.

Vostès mantenen coses com el coordinador municipal, que
no sabem per què serveix, no sabem què fa. Jo li he fet
preguntes de quina és la feina del coordinador municipal i
m’han contestat: va a pueblos, lògic, un coordinador municipal
que vagi a municipis o a pobles, és lògic. Deman les actes
d’aquestes reunions amb els pobles, i em contesta: no, no es fan
actes. Tenim un coordinador municipal que ens costa 56.000
euros, que no fa actes quan va a un “daixò”, que no sabem què
fa, perquè quan li demanam, com que no té actes, no ho sé,
vostè ho deu saber. Doncs aquests 56.000 euros del coordinador
municipal els passin al Defensor del Pacient, que sí que sabem
la feina que fa; que és una figura que defensa Europa, no només
és el dèficit que diu Europa, li podrien fer cas al que convé
també. Europa diu, dóna la directriu a tots els seus estats
membres que hi hagi el Defensor del Pacient, ell diu en los
estados región, però bé. Vostès a això no li fan cas.

El programa de drogues, fonamental, el programa de
drogues, tenim augment del consum de drogues a la nostra
comunitat dels joves, són dades seves, de la seva conselleria, i
de Joventut. El consum de droga, l’hàbit d’atracament a la droga
a la nostra comunitat autònoma va baixant, fa dos anys que era
de 14 anys i ara és a 13 anys. Un dels temes que més ens
alarmen, tots aquests informes ens diuen que el consum del
porro, del conegut porro, és tan habitual que quasi la gent pensa
que és millor un porro que una cigarreta entre els joves. I vostès
aquest programa de drogues de prevenció i de tractament tornen
a baixar-lo.

Bé, nosaltres per defensar tot això, ho hem tret del capítol 1
i del capítol 2, ho hem tret també d’interessos, perquè pensam,
Sr. Aguiló i Sr. Sansaloni, que en el capítol d’interessos hi ha
una borsa que no sabem d’on l’han treta i ens agradaria també,
li vàrem demanar explicacions al Sr. Aguiló, al vicepresident
del Govern i no ens ho va saber explicar; perquè, escolti, miri,
el Consell de Govern de 10 d’agost del 2012 tenia una previsió
financera per al 2013 de 128 milions d’interessos, i vostè ens en
presenta 308, de 128 a 308 en els pressuposts. Nosaltres sabem
que això és una borsa que està inflada, no sé per quins motius,
però de 128 a 308, 10 d’agost del 2012, vostès ho varen aprovar.
No ha contestat vostè per escrit, del 10 d’agost del 2012,
despeses financeres previstes: 128. I avui ens en presenten 308;
sabem que aquí hi ha una borsa, per tant sí que hi ha possibilitat
de treure, i de fet avui l’esmena que presentarem de serveis
socials la traiem d’aquí, perquè estam segures que està
sobreinflada.

I després el tema de Marivent, que se’n va riure de nosaltres
la Sra. Palau, perquè pensava que a Marivent, que en els
hospitals...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, ara mateix, gràcies president.

... només feien feina a quiròfans, però vostè sap que a un
hospital fan feina senyores de neteja, jardiners, de manteniment.
Nosaltres no podem ser generosos, la comunitat autònoma que
està reduint serveis socials, sanitat, educació, que està reduint
cultura, que està reduint per tot, no podem ser generosos, no
podem destinar 1.600.000 euros que la Casa Reial vengui un
mes de vacances. Que emprin el Palau Reial, però que ho
paguin ells, els ho cedim un mes. Però no podem ser generosos,
tenim les necessitats de la població no cobertes, no ho podem
fer.

Per tant, pensam que hi ha aquestes partides, que no és un
increment del pressupost i que són, creim, que molt raonables.
O ens diguin a la contestació, que no ho sé, supòs que ens la farà
la Sra. Palau, de tot això què considera què és prescindible.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part de la diputada no adscrita,
Sra. Font i Aguiló, s’hi mantenen esmenes, té la paraula per
defensar-les, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores diputades, senyors
diputats. El primer, continuar manifestant el meu desacord per
no poder intervenir en el debat anterior, el número 15, debat a
la totalitat de Salut, Família i Benestar Social.

Dit això, pas tot d’una a la defensa de les dues esmenes
presentades a aquesta secció: la primera, la RGE núm. 10228,
fa referència a programes i atenció de drogues i va en la línia de
continuar desenvolupant les polítiques de prevenció en matèria
de drogodependències i d’altres addiccions, i aquesta esmena
intenta recuperar les actuacions que, de forma coordinada, es
venien fent entre el Consell i el Govern, amb la finalitat
d’aconseguir una major efectivitat en la lluita contra les
drogodependències.

Des del 2008, el Govern i el Consell de Formentera varen
acordar fer front al problema de les drogodependències i que era
convenient unir els esforços en l’elaboració i desenvolupament
d’un programa d’atenció als drogodependents. I vostès, vostès,
ara l’eliminen.

Els ho torn a dir, els ho he dit, cada vegada que he pujat aquí
els he dit el mateix: és la seva decisió, la seva; és la seva
voluntat. Aquesta serà la seva herència en matèria de
drogodependències a Formentera, zero, en matèria de
drogodependències, zero. I la veritat que, després de veure com
va aquest debat, no sols serà zero en drogodependències a
Formentera, sinó que serà zero en tot, zero en educació, zero en
salut, zero en turisme, zero en esports, zero en cultura, zero en
habitatge, ...

(Alguns aplaudiments)

... enfront de l’herència del Govern del pacte: centre de dia,
polisportiu, ajuts en matèria de salut, ajut en matèria
d’immigració, en mobilitat, en promoció turística i sobretot en
respecte institucional.

I puc continuar, miri, ho tenguin clar, els formenterers i les
formentereres varen decidir, també es va decidir a Formentera;
vostès sempre argumenten cada volta per justificar les seves
polítiques que els varen triar, que els varen elegir per governar,
aquest disbarat, segons vostès, que era la comunitat. Sí,
governen quasi bé per tot, menys a Formentera, i em creguin
que en aquesta línia que demostra el Govern aquí hi estaran
molt de temps a governar a Formentera, molt.

I ho volen fer, volen governar i ho volen fer posant a dit un
delegat a l’única illa on no governen, això sí, retallant
drogodependència, sí. Senyors del Partit Popular, per què no
lleven aquest delegat i destinen els sous a fer polítiques en salut,
en immigració, en turisme? En fi, vostès mateixos, continuïn
així, és la seva decisió, continuïn així.

La segona esmena, la RGE núm. 10225, es refereix a
l’adquisició d’un TAC per a l’hospital de Formentera, una
esmena que ja va ser presentada en el debat de pressuposts de
l’any passat i no va comptar amb la seva consideració. És una
esmena molt concreta, però crec que està totalment justificada.
I no és només que ho digui jo, sinó que ho diuen els
professionals que treballen a l’hospital, és una necessitat per als
professionals de l’illa, per als treballadors que treballen a
l’hospital i que ajudaria a completar els serveis que s’ofereixen
a l’hospital de Formentera, i la millora assistencial seria
importantíssima, i els trasllats a Eivissa, amb tot el que això
suposa, baixarien.

Per favor, no utilitzin l’argumentació de caire econòmic,
miri, és tan fàcil com fer un estudi; ho demanin, ho demanin:
quins són els trasllats amb helicòpter a Eivissa a l’hospital de
Can Misses, i després demanin quants d’aquests viatges es fan
per fer un TAC a Can Misses, quants d’aquests? I aquí tendran
la resposta, un viatge amb helicòpter a Eivissa pot sortir per uns
més o menys 4.000 euros per viatge. Vostès facin comptes,
facin-ne, i veuran que el seu argument, si és econòmic, no
s’aguanta. I si és per falta de compromís amb Formentera,
diguin-ho, tenguin la valentia de fer-ho, digui-ho, i si no digui
al seu delegat i al nostre virrei o comissari polític que ho
expliqui, que ho expliqui i que ho faci a Formentera. 

Segurament no aprovaran aquestes esmenes, com no n’han
aprovada cap per millorar els serveis de Formentera, i
segurament trauran allò de l’herència, que l’anterior govern no
ho va fer. En definitiva, excuses. Aquesta és la pregunta: el
volen posar o no?, el volen posar, el TAC? És la pregunta, el
volen posar? Contestin-me, el volen posar? Ara entenguin bé
que és al seva responsabilitat, la seva, i serà la seva decisió, la
seva. Mirin, l’adquisició d’un TAC és un tema que evitaria
pesats viatges i costos a Eivissa per als usuaris de Formentera.
Mirin, acceptin i considerin aquesta esmena, els professionals
i els usuaris els ho agrairan, i no deixin novament Formentera
de banda, vostès decideixen.

Gràcies.

(Petit aldarull)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula el diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer per
un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
crec que el queda clar ja en aquests darrers debats és que el
debat d’avui és un debat polític. Els que no tenim responsabilitat
de donar suport al Govern venim també a fer política, i venim
a fer política presentant propostes, en aquest cas podrien ser a
mode d’esmena o podrien ser a mode de propostes que podem
fer aquí a la tribuna.
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I com que això és un debat polític la veritat és que jo he
sentit en aquest cas que als altres grups de l’oposició la
intervenció de la Sra. Bauzá no els agradat. Jo he de reconèixer
que sí m’ha agradat, i que jo faria la primera proposta, vull dir
que jo la nomenaria consellera, tendríem una consellera dona,
demostrarien que el Partit Popular té dones, i ja tendríem en
aquest cas una persona política que podria dur la gestió de
sanitat.

(Remor de veus)

Faria més propostes. Per exemple cessaria el Sr. Company,
que tanmateix no dóna cap ajuda a l’Ajuntament de Manacor,
i nomenaria la Sra. Torres també consellera, i tendríem una
consellera d’Eivissa; tornaríem a tenir en aquest cas equilibri
territorial. I després hagués fet una proposta i hagués nomenat
el Sr. Pere Palau president d’aquest parlament perquè pens que
s’ho mereixia. Per tant venim aquí a fer política i jo faig
política, tant si els agrada com si no els agrada. 

Sra. Aguiló, a vostè no la nomenaria consellera d’Educació,
no.

(Rialles i aplaudiments)

No, això no ho faria. Fins aquí, fins aquí. Jo i l’Obra
Cultural, tots dos.

A mi m’agradaria aprofitar aquest debat també per fer més
política, i donar les gràcies i l’enhorabona al Sr. Rotger pels
anys que ha estat president del Parlament, i no ho dic en aquest
cas amb cap conya, ho dic perquè pens que de tots els anys que
he estat aquí en el Parlament per jo, pel meu gust, ha estat un
president que ha representat a tots els grups i que ha fet una gran
tasca. Té tots els meus respectes, Sr. Rotger. Esper que això no
li faci gens de mal perquè ho dic amb tot el cor. 

He de dir-los que hauríem de començar aquest debat parlant
de sanitat i dir-los que, tal com he fet en els altres debats,
aquests pressupostos pateixen un mal endèmic: no són creïbles.
L’execució aproximada de salut en els passats exercicis quasi
sempre ha estat aproximadament d’uns 1.400 milions d’euros,
i si tenim en compte els dèficits en aquest cas molt recents dels
exercicis del 2011, de 231 milions d’euros, o de 2010, de 221
milions d’euros, per exemple, ens adonarem que és molt difícil
complir aquest pressupost, tot tenint en compte els compromisos
en aquest cas que pugui tenir el conseller, que diu que hi haurà
un estalvi aproximat de 135 milions d’euros; veurem a final
d’any si ho aconsegueix o no, nosaltres pensam que és difícil,
però així i tot la despesa pressupostària encara no li bastaria. 

He presentat una esmena, que pensam genèrica, de 107
milions d’euros. Sobretot aniria destinada a capítol 1, perquè
pensam que falten molts de doblers per a personal, i a molts de
programes que pensam que falten a la seva conselleria. No li
deim on els ha de posar o com els ha de gestionar, però estic
convençut que si vostè tengués aquests doblers no hauria de
prendre segons quines decisions que amb aquest pressupost
haurà de prendre. Perquè el que m’agradaria, i crec que es
requereix que vostè ho expliqui aquí, és saber quin personal
anirà a fora i perdrà el seu lloc de feina i quins serveis haurà de
desmuntar. Són molts, no és 1 milió d’euros, 2 milions d’euros,
3 milions d’euros, 5 milions d’euros, 12 milions d’euros, són

molts de doblers de capítol 1 que forçaran que vostè hagi
d’acomiadar o hagi de prescindir de professionals que avui estan
fent feina en els hospitals públics, centres de salut, etc., que no
podran ser renovats.

Vostè ara ha fet contractes de tres mesos als professionals
dels hospitals, professionals especialistes, jo diria que dels
millors departaments que tenim de tot l’Estat, i sense aquests
professionals que han renovat per tres mesos difícilment vostè
podrà continuar donant aquest servei. Tenim aquí en aquest cas
el nou gerent; potser ell ens ho podria explicar.

Però jo tenc la sensació, conseller, i això no s’ho prengui
malament, que aquest pressupost no està pensat en una política
de govern o amb en política sanitària, que vostè no ha pogut fer
el pressupost, i no s’ho prengui malament i no li ho dic amb to
despectiu, que vostè no ha pogut fer un pressupost pensant quins
serveis volia prestar. Jo pens que en aquest cas la conselleria, el
vicepresident, li ha dit que vostè disposa d’aquests doblers i,
amb aquests doblers, “fes el que puguis”, i això en una
conselleria tan sensible en aquest cas com la de salut no es pot
fer, no es pot fer perquè retallar en salut significa retallar en la
qualitat de vida de moltíssimes persones que avui tenen unes
necessitats i ja no les reben. 

Però és que a més és un pressupost que no només no podrà
complir el que ha fet vostè enguany, és que a sobre haurà de fer
menys, i avui té unes llistes d’espera totalment disparades, i
aquest pressupost no té cap mesura ni vostè té cap possibilitat
ni una de fer un pla de xoc en aquest cas en contra de les llistes
d’espera, perquè no té recursos, i sense recursos difícilment
aquestes accions es podran dur endavant.

Jo crec que hauria d’explicar quins serveis eliminarà en els
hospitals comarcals, quin serveis, perquè amb el pressupost que
vostè fa per als hospitals comarcals d’Inca i de Manacor haurà
de llevar serveis, perquè enguany a l’Hospital de Manacor, en
el mes de juny, ja havia esgotat partides pressupostàries i les
havia acabades. Vostè enguany a l’Hospital de Son Espases ja
havia esgotat partides per fer analítiques que feien a Barcelona,
i els laboratoris ja no les volien fer perquè havien esgotat les
partides. En els hospitals vostès enguany ja no tenien pressupost
en el mes de juny o en el mes de juliol, i jo crec que el que vostè
hauria de fer, i estic convençut que ho farà, és intentar treure
més doblers per a aquest departament.

Quan el Sr. Mesquida em va demanar què li pareixia que el
nomenassin conseller, li vaig dir que jo hi veia dos problemes:
un, el primer, que no coneixia el president, li vaig dir “no
coneixes el president, jo veig que és un problema”. I em diu “i
el segon?”, li vaig dir: “que el president no et coneix a tu”. Són
dos grans problemes, i el temps em va donar la raó. Jo crec que
des d’on es governa o des d’on es prenen les decisions estan
pendents de coses que no són realment les importants, que des
de Presidència, des de la Conselleria de Presidència, feien
cridades a la Conselleria de Salut i li deien el gran problema que
tenia Presidència: “Me estás llenando la conselleria de rojos”,
això. El mateix que telefonava al Sr. Torres per amenaçar-lo que
si votava a favor de la llei no li donarien subvenció, idò
exactament això, el mateix. Me estás llenando la conselleria de
rojos. Això era el problema que tenia. No li telefonava per dir-
li: com estan les llistes d’espera?, com ho podem fer en aquest
cas amb l’Hospital Joan March?, com ho podem fer? No, no, és
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que no ho feien. És a dir, tenen uns problemes que realment no
són els problemes dels ciutadans. Els problemes dels ciutadans
són uns altres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor... Sr. Pastor, em permet un moment? Jo el cridaria
a la qüestió, que s’ajusti a la qüestió, si no li sap greu.

(Remor de veus)

EL SR.  PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, amb tots els respectes...

LA SRA. PRESIDENTA:

No sé què tenen a veure els rojos amb el que estam parlant
avui.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Quan des del Govern telefonen al conseller de Salut...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...pens que és una qüestió d’aquest debat, de les coses que
preocupen (...) de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 110, article 110, per favor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Això són les prioritats del Govern,
i jo crec que haurien de ser unes altres perquè els ciutadans van
en una altra direcció. Els ciutadans per què estan preocupats?,
idò per si vostès privatitzaran o no els hospitals, d’això estan
preocupats, i aquest pressupost, maldament vostè em digués que
la seva intenció no ho era, aquest pressupost va dirigit i acabarà
privatitzant els hospitals, i això no és el que volen ni els
professionals ni en aquest cas els usuaris, i jo crec que és això
el que hauria de ser una prioritat d’aquest govern.

Aquest pressupost cregui’m que és impossible de complir,
impossible. Si vostè durant l’exercici no rep més doblers, que
podria ser perquè el pressupost és un document inicial que és
modificable durant el transcurs de l’exercici, vostè haurà de fer
grans retallades, i crec que el primer que hauria de fer és
comparèixer de manera voluntària si he dit qualque cosa que no
és correcta, i explicar exactament als ciutadans quins retalls
veuran en aquest pressupost, en tema de capítol 1 i en els altres
capítols. Les inversions, evidentment estam en un moment que
és complicat fer més inversió, però com a mínim en el capítol
1 i sobretot dels serveis hospitalaris crec que té l’obligació de
sortir aquí i donar una explicació més concreta perquè, si no, jo
crec que aquests pressuposts el que fan és crear molts de dubtes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per torn en contra té la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Cati Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Pastor, per fer possible que vostè pugui configurar un govern
en aquesta comunitat autònoma el primer que haurà de fer és
arribar a president; quan sigui així tal vegada jo mateixa li
demanaré la cartera d’esports. De moment és una suposició.

(Remor de veus)

Com a gestor sanitari estic segura que vostè ho faria molt
millor que el Sr. Thomàs ho ha fet, però de moment ens quedam
amb el Sr. Martí Sansaloni, que ho està fent molt bé. Gràcies.

Quant al Sr. Thomàs constatam que té un gran
desconeixement i un gran embull amb els comptes d’aquests
pressuposts. No és estrany que després de fer pressupostos tres
anys deixàs de fer-los, perquè no li quadraven els comptes de
cap manera i avui entenem una mica més per què, no s’aclareix
amb els capítols, ni amb el contingut que té cada capítol. No
s’assabenta que les transferències que ens arriben de Madrid ja
no vénen per capítol 4 sinó que vénen a través de
Vicepresidència. No sap que el tema de recerca és una
redimensió administrativa el que s’està fent ara, i també li
voldria dir que els nostres gerents, els nostres gerents, Sr.
Thomàs, ja vénen amb els màsters fets; vostè els havia de pagar,
nosaltres ja els colAlocam amb els màsters fets. Vostè no servia
com a conseller i no serveix com a oposició perquè no
s’assabenta, i a més encara vol venir aquí a instruir-nos.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

La Sra. Santiago, que fa tanta qüestió de la privatització, ens
deia..., li llegiré un Diari de Sessions del 2 d’octubre, paraules
textuals: “No hi veig cap problema per part de l’esquerra amb
la concertació, nosaltres sempre ho hem defensat, quan
l’administració pública no hi doni sortida anem a la privada,
però que derivi l’administració pública”. Sense comentaris. 
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I la genial idea del Marivent ja se li hagués pogut acudir en
aquestes dues legislatures que vostès han governat. Sí!, vuit
anys, vuit anys, aquesta genial idea de Marivent que hem menjat
aquí durant dos dies, per què no se’ls ocorria quan governaven,
durant aquests vuit anys? Ara ens diu que és un motiu de
vergonya; llavors vostès no en tenien.

Mirin, els pressuposts són una eina de gestió per a la sanitat
de les nostres illes, i seran uns pressupostos suficients i
continuistes, perquè seran gestionats amb la màxima eficiència,
optimitzant al màxim els recursos disponibles i buscant el
diàleg, el consens i la implicació de tots els professionals
sanitaris d’aquestes illes. A més estan fets per un equip de
govern que sí sap fer pressupostos i que té valentia i que no
enganya els ciutadans sobre les dificultats existents. I una
conselleria que ja està demostrant que sap gestionar i controlar
la despesa, perquè ja tenim xifres concretes que mostren un
canvi de tendència molt significatiu, que indiquen que el
desfasament entre ingressos i despeses s’ha controlat i que s’ha
reduït molt, un 80% menys, menys d’uns 40 milions. Això és
bona gestió.

Aquelles xifres de dèficit de 255 milions que deixava
l’execució pressupostària del 2010, tan ilAlustradores de com el
Sr. Thomàs gestionava els fons públics, són unes xifres
afortunadament de temps passats. Eren altres temps i altres
maneres de gestionar i de fer política. Només fa dos anys, però
aquella gestió tan desbaratada i de nefastes conseqüències ja
quedarà a la història democràtica de les nostres illes com un clar
exemple del que no s’ha de fer quan tens responsabilitats de
govern i de manejar sous públics.

Aquella era l’època de triplicar el deute, ara és el moment de
reduir-lo. Aquella era l’època d’amagar sentències, ara és el
moment de complir-les i de donar solucions als problemes.
Aquella era l’època de reduir llistes d’espera pagant milionades
a la privada, ara es treballa més hores per la sanitat pública, es
redueixen els costos i s’optimitzen els recursos. Aquella era
l’època de no pagar a ningú, ara és el moment que els
proveïdors cobrin. Aquella era l’època dels sobrecosts
milionaris sense justificar, ara quasi no podem fer inversions i
separam allò valuós d’allò prescindible. Aquella era l’època de
fer regals, regals a la concessionària de Son Espases, regals als
directius de GESMA, regals als amics i el Sr. Thomàs en tenia
molts, tots ho sabem; ara es gestionen els sous rigorosament i no
volem haver-nos d’avergonyir malbaratant-los. Aquella era
l’època de fer plans d’equilibri financer per acabar amagant-los
dins el calaix, ara es fan pressupostos, es limita l’endeutament,
es mantenen els serveis sanitaris públics i alhora s’assumeix
pagar els deutes que altres ens han deixat. 

En definitiva, aquella era l’època de posar en perill el
sistema sanitari públic de les nostres illes, i ara és el moment de
garantir-ne la sostenibilitat, de fer-lo viable i de fer-lo eficient.
Perquè, Sr. Thomàs, 16.000 milions d’euros de forat en el
Sistema Nacional de Salut no és una hipòtesi falsa, i 830
milions d’euros en el seu Ib-salut no és una hipòtesi falsa. Totes
les comunitats han hagut de baixar els seus pressupostos de
sanitat; Balears és una de les que menys els ha baixat, i això no
són hipòtesis falses, és una realitat que ens obliga a tots els que
tenim responsabilitats de govern a ajustar-nos als comptes i a
ajustar-nos al que és possible i al que és viable per mantenir el
sistema sanitari. 

I vostès ara són els que ens volen instruir, instruir-nos de
com governar, i ens diuen que aquest pressupost no és vàlid, que
el retirem, que som incompetents, i ens presenten una carretada
d’esmenes per donar llum i per ilAluminar-nos de com fer les
coses. Hem estudiat i valorat les seves esmenes, però poques
podran ser aprovades perquè ja tenim uns comptes fets, quadrats
i ajustats a les necessitats dels ciutadans, i consideram que
inclouen el més prioritari, el més important per atendre la salut
de les persones d’aquestes illes.

Per exemple l’Oficina d’atenció als usuaris tenia un cost que
no es justificava amb els serveis que oferia, un cost que la
conselleria prefereix destinar a altres elements més necessaris,
tenint present que els serveis d’atenció als pacients ubicats als
hospitals estan funcionant amb agilitat. També hi ha el grup
d’esmenes destinades a inversions en infraestructures; tant de bo
tenguéssim més recursos per fer infraestructures; només que
disposàssim d’un terç del que vostè, Sr. Thomàs, es va gastar en
el sobrecost de Son Espases ja ens aniria millor: podríem
ampliar l’hospital de Manacor, podríem iniciar la reforma de
Son Dureta, la de Verge del Toro, la de Can Misses, com a nous
espais sociosanitaris, podríem fer nous centres de salut. Tot això
ara no és possible; molt car ens va sortir a tot justificar per
vostès la foto aquella que es feren darrera la pancarta per anar
en contra de la ubicació de l'Hospital de Son Espases, molt cara.

També hi ha un conjunt nombrós d'esmenes relatives a
capítol 1, a incrementar personal, del PSOE, del PSM. Mirin, el
Govern destina a capítol 1 allò que sap que pot pagar, només
que disposàssim dels sous que vostè gastava amb aquests 23
directius que tenia a GESMA i dels sous que gastaven per
pagar-los aquests màsters a Barcelona que feien en dies feiners,
quan alhora també cobraven la nòmina de l'administració, ara
tendríem més sous per contractar personal a capítol 1.

A més, miri, vostè, l'any 2009, un retall de premsa diu: "El
pacto se ahorró cientos de trabajadores en salut, redujo por
primera vez en la historia el número de contratados al limitar
al 1% el personal de refierzo y no cubrir las bajas"; per què ho
feien llavors, vostès?, perquè no tenien sous, igual que ens passa
a nosaltres ara.

Un altre bloc d'esmenes referents a actuacions que el Govern
ja fa o que té previstes iniciar el 2013: el pla de prevenció de
drogues, els programes educatius per a la salut a l'escola,
programes de salut sexual i reproductiva, programes de
prevenció del càncer, de prevenció del tabaquisme, de
l'alcoholisme, de millora en sanitat ambiental i alimentària,
enquestes de salut, el PADI que continua vigent, els mediadors
culturals que també tenen continuïtat, el que passa es que es
finançaran des de la Conselleria de Presidència, des
d'Immigració, ... sí, Sra. Santiago; programes d'obesitat, ja ha
dit el conseller que es posaran en marxa, en breu, les rutes
saludables, formació de professionals, també està previst i hi ha
partida. Tot això hi és, funciona i continuarà, si tenguéssim més
recursos podríem ampliar-ho, però no en tenim, i vostès saben
molt bé per què, molt bé ens vendrien ara aquest milió d'euros
que li va costar, Sr. Thomàs, el Da Vinci, o els 16 milions que
li va costa el Millenium de Son Espases, molt bé ens vendrien
per fer moltes d'aquestes coses, no li importava, no, malbaratar
els sous, ara sí, ara té moltes idees i fa moltes esmenes.
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Miri, a pesar de tot. sí que hi ha una esmena que els volem
aprovar, com a mostra de bona voluntat, és la 9883 del PSOE,
d'afectar 60.000 euros per a programes d'atenció de drogues, i
volia dir que aquesta esmena també coincideix exactament amb
la mateixa que ha presentat la Sra. Margalida Font, per tant, Sra.
Font, podria retirar el discurs que ha fet de Formentera i les
drogodependències perquè queda aprovada aquesta esmena, que
és idèntica a la que ha presentat el PSOE.

Després tenim l'esmena tradicional, la de les llistes d'espera,
òbviament és un tema a millorar, sabem que és un tema
prioritari per al Govern i ho farem amb una estratègia
d'eficiència, ja no tenim aquests 25 milions gastats abans pel
Govern anterior, ja no tenim els quiròfans de l'Hospital General
que el Sr. Thomàs va desfer a martellades, i ja no tenim els sous
per pagar peonades. Tot això complica la gestió de les llistes
d'espera, però sí tenim un govern que actua amb eficiència i que
ha incrementat el nombre d'hores que treballarà el personal. No
ens serveixen les seves receptes, ens serveis la bona gestió
d'aquest govern, senyors de l'oposició.

Després tenim les esmenes històriques, com és la
radioteràpia a Eivissa, el TAC  de l'Hospital de Formentera, i
dic històriques perquè fa anys que el Partit Popular les venia
reclamant,. jo record cada any, la passada legislatura sortien
aquí, el diputat de Formentera, el Sr. Pep Mayans insistia
sempre en el TAC, però ni unes ni les altres eren ateses ni
enteses pels que governaven en aquells moments, no eren
prioritàries per a ells, no els interessava mica aquest tema. Ara
sí que se'n recorden i pensen que són molt importants, però
llavors no ho eren.

I bé, com ja els vaig dir l'altre dia en comissió, sí que és cert
que moltes d'aquestes propostes seves són interessants i ens
agrada el contingut, però els recursos econòmics són els que
són, vostès saben molt bé per què no en tenim més i quan en
tenguem, en segona gestió del conseller de Salut i del seu equip,
les posarem en marxa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam ara el debat núm. 17 de globalitat, agrupació de
la secció 18, Família i Benestar Social amb les accions i entitats
afins. Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista: secció
18, Salut, Família i Benestar Social, al programa 313C, mesures
judicials i prevenció del delicte, 9801: al programa 313D,
protecció i acció social, 9804, 9805, 9799, 9800 i 9806; al
programa 313I, planificació i ordenació social, 9798, 9884,
9803, 9936, 9937, 9794, 9796 i 9797; al programa 314A,
pensions i prestacions econòmiques, 9802. Secció 73, Institut
Balear de la Dona, al programa 323C, protecció, promoció i
serveis per a la dona, 9792, 9791, 9882.

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, 10108,
10103, 10097, 10107; al programa 313G, família i unitats de
convivència, 10112; al programa 313I, planificació i ordenació
social, 10093, 10095, 10092, 1089, 10096, 10100; al programa
314A, pensions i prestacions econòmiques, 10099. Secció 73,
Institut Balear de la Dona, al programa 323C, protecció,
promoció i serveis per a la dona, 10073 i 10080.

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

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

Defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Conxa Obrador per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, presidenta. Miri, no volia començar
d'aquesta manera, però agafaré la paraula de la diputada que
m'ha precedit dient que a nosaltres ens haguessin anat molt bé
els 171 milions que el Partit Popular es va gastar en l'IBATUR,
el Palma Arena, per acabar obres del metro, per acabar obres
d'emergència del metro per inundacions, el que es varen quedar
del CDI, de l'Eurobàsquet, de la campanya de comunicació de
Son Espases, que seurà a la consellera de Salut al banquet, 171
milions. No és una hipòtesi falsa, és una realitat i aquesta és la
realitat del Partit Popular. Per tant, a nosaltres també ens
haguessin anat molt bé aquests 171 milions.

(Remor de veus i petit aldarull)

Ja està bé, ja està bé d'escoltar aquí dos dies seguits,
acusacions sense cap fonament!

(Aldarull)

Situem, situem el debat en el que interessa, situem el debat
en les persones, el benestar social, que és el que hem de fer,
defensant les persones que més necessiten de l'administració
perquè aquests moments ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, per favor.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

... perquè aquests moments són molt difícil, i jo no he sentit ni
una paraula al conseller, ni una paraula dirigida a les persones
que més malament ho passen, ni una paraula d'ànim,
d'esperança, no, no, no basta dir que han pujat un 13% la
nòmina de dependència, i tota la resta?, pobresa, discapacitat?
Ni una paraula.

Mirin, vostès donen la culpa a la gent perquè ha viscut per
damunt les seves possibilitats, vostès donen la culpa que hi ha
hagut massa despesa pública, perquè la nostra sanitat i la nostra
educació és massa cara i perquè les administracions gasten molt
en funcionaris. L'argument de la dreta és que els serveis privats
són més econòmics que els serveis públics, i aquí hi ha el model
del Partit Popular, perquè vol passar de l'estat del benestar a la
societat del benestar, un model amb una major desigualtat, més
pobresa, on els febles seran atesos per un estat assistencial i
infradotat, que carrega sobre les famílies la responsabilitat de la
cura dels seus membres amb dependència, amb discapacitat o
amb situació de pobresa.

El desmembrament de l'Estat en favor de la iniciativa
privada i el fracàs de les polítiques del Partit Popular i la
reactivació econòmica, disparen tots els indicadors de pobra,
l'any 2011, l'any passat, segons la memòria del liquidat CES, un
23,4% de les llars balears es trobaven en risc de pobresa, per
damunt de la mitjana estatal, que se situa en el 20,7%; a Balears
hi ha més de 94.800 persones inscrites en el SOIB que no reben
cap prestació, mentre vostès rebaixen les beques per a menjador,
augmenta la cua de les persones que van a les entitats socials a
demanar aliments. Davall ca seva, davall del seu despatx, vostè
faria bé de guaitar, i veuria la cua que augmenta, persones de
classe mitjana, que fan cua per cercar aliments, perquè no poden
comprar-ne, perquè viuen en pobresa. 

Creen la pobresa i vostès repeteixen el mateix pressupost de
2012, quan saben que aquest ha quedat a la meitat del que varen
demanar els consells insulars, per aquest motiu nosaltres
recollim la demanda que va fer el Consell de Mallorca, que va
aprovar una esmena per unanimitat, i demanam que la renda
mínima arriba a 6 milions, a la gent que no necessita, aquesta ha
estat la nostra esmena. El PP va dir que no. 2.000 famílies han
estat desnonades aquest any, i vostès han votat en contra de
dotar unes esmenes per a la dotació d'un lloguer social que
arribaria a 1.500 famílies, pagar el lloguer social, ajudar
famílies desnonades i famílies vulnerables. El PP ha dit que no.

També ha dit que no a la creació d'un fons d'1,5 milions per
a ajudes d'emergència per a famílies en situació de risc o
d'exclusió, de pobresa, que no tenen per comprar aliments, roba,
medicaments, menjador, llibres, transport. Han dit que no a les
nostres esmenes. Fins i tot han dit que no a una proposta nostra
de resolució, sense cap tipus de cost per subscriure un pacte de
lluita contra la pobresa, han dit que no també, a això.

Els hem hagut d'escoltar dir que aquests pressuposts són
molt socials perquè han incrementat un 13% el pressupost
destinat a benestar social, quan aquest augment ve del fracàs
pressupostari per haver infradotat la nòmina de la dependència
en el 2012. Vostès varen destinar 13 milions quan la nòmina
puja 32 milions, per tant aquesta pujada que han incorporat per
al 2013 serà insuficient, li faltaran 10 milions d'euros, Sr.

Conseller, no tiri, no tiri de suplement de crèdit, que no pot
assegurar el compliment de pagar les ajudes, no ens ho creim,
els pressuposts del Govern balear estan inflats, no es
corresponen amb la realitat.

Per tant, la nostra esmena per augmentar en 10 milions
aquesta partida, té l'objectiu de dotar ajudes econòmiques per
als cuidadors i perquè aquests no hagin de dependre del seu
suplement de crèdit, perquè quan no hi hagi ingressos suficients
per augmentar la nòmina per suplementar, què farà, deixarà de
pagar els bancs?

Miri, han paralitzat la Llei de la dependència per la via de
deixar sense dret més de 5.000 persones que esperen un recurs
assistencial. No ho dic jo, ho diu l'IMSERSO a les dades de
desembre, més de 6.000 persones sense dret assistencial a què
tenen dret per la Llei de dependència. Més de 900 esperen una
plaça residencial, no ho dic jo, ho diu la consellera de Benestar
Social del Consell de Mallorca, crec que la creuran a ella, a mi
no em creuen, però a la consellera l'haurien de creure.

La resposta del PP quina és?, no dur ni un euro, zero euros
per ampliar places en residència pública o en residència
concertada, la resposta del PP és infradotar la partida que
destinen els ajuntaments a la gestió dels centres de dia de gestió
municipal. El Govern del PP deu quasi 30 milions al tercer
sector, i aquest deute asfixia el teixit associatiu que dóna atenció
a més de 120.000 discapacitats i feina a més de 3.000
treballadors, no basta dur-los aquí, asseure'ls i escoltar-los i dir-
los que els sap molt de greu que no hagin cobrat, vostè va
escoltar igual que jo una persona amb discapacitat, amb paràlisi
cerebral que li demanava no haver de pagar els bolquers; o una
mare d'Eivissa que li demanava que no li llevassin els recursos
docents al centre on va el seu fill i, què han fet?, han creat una
comissió, però no han dit si pagaran o no pagaran, paguin els 30
milions. Per això hem duit una esmena per dotar d'un fons per
pagar aquest deute.

Les nostres esmenes preveuen augmentar en 29 milions el
pressupost total de benestar social, un crèdit que hem tret de la
partida destinada als interessos bancaris. Sap què ens varen dir
quan vàrem presentar les esmenes en comissió?, idò ens varen
dir que érem uns irresponsables, que no tocàvem amb els peus
en terra, ens varen dir "vostès saben que això no és possible, no
és una alternativa, no posen alternativa damunt la taula, senyors,
no presenten unes esmenes amb les quals nosaltres hi puguem
venir a bé, el que presenten és inviable". I avui matí diuen,
vénen aquí i diuen que han negociat amb els bancs una baixada
dels interessos que han posat en el pressupost, per favor, per
favor!, aquesta és una manera de fer que nosaltres sí que
consideram irresponsable i demostra que aquests pressuposts
estan inflats i no ens els creim. Nosaltres sí que hem presentat
esmenes per dotar la renda mínima d'inserció social, un fons
d'ajuda per emergència per a famílies que no tenen res i també
per al pla de prestacions bàsiques; i tot això ho vàrem dur a les
esmenes que vàrem presentar, i vostès hi varen dir que no. 
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Avui transaccionen o creen una esmena nova, amb el PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, a la qual nosaltres
donarem suport, retirarem les nostres esmenes per
responsabilitat i donarem suport a aquestes esmenes, però no
ens venguin a dir que era una qüestió impossible, com digueren,
perquè quan volen, quan volen treuen doblers per al que volen
fer, per tant, nosaltres per responsabilitat -ja dic., retiram les
nostres esmenes i donarem suport a aquesta nova dotació
pressupostària per a la renda mínima i per al Pla de prestacions
bàsiques que nosaltres també vàrem, dur com a esmena i vàrem
presentar un augment.

Senyors del Partit Popular, estam parlant de benestar social,
de les persones que ho passen malament a la nostra societat i els
deman sensibilitat, Sr. Conseller, perquè el que hem sentit aquí
avui cap a aquestes persones, no demostra gens ni mica la seva
sensibilitat ni la seva solidaritat, per molt que vostès ara hagin
negociat i hagin augmentat un pressupost que reconeixem i
agraïm perquè va en direcció a millorar la vida d'aquestes
persones, però ni una paraula dedicada a elles, més que el que
acab de dir: negocien amb els bancs en el darrer moment per
baixar els interessos quan havien dit que era impossible, no és
impossible, es tracta de voluntat i de prioritat, i si la seva
prioritat és donar suport al colAlectiu més vulnerables, votin a
favor de les nostres esmenes, les que queden, i així demostraran
la seva solidaritat amb el tercer sector, amb les persones amb
discapacitat, amb les associacions i amb les persones amb
dependència i amb les que no tenen res, les persones que viuen
en pobresa i en risc d'exclusió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paruala la Sra. Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Palau, no sé què m'ha volgut dir
amb això de la concertació, sempre hem estat a favor de la
concertació, però no confongui la concertació amb la
privatització. Les propostes que hi ha en aquests pressuposts són
d'externalització cap a la privatització, no són de concertació, no
són en el capítol de concertació, són al capítol 2, d'altres serveis,
hi ha un capítol específic per a concertació, no hi són allà, són
a altres serveis. I duim dos dies de debat i encara no sabem
quins seran aquests altres serveis, no ho hem aconseguit, perquè
es veu que només ho deuen saber el Sr. Sansaloni i el Sr. Aguiló
i no ens ho volen dir, però ja ho sabrem, ho arribarem a saber.

La Sra. Palau diu que una carretada d'esmenes, 23 esmenes,
en el cas de serveis socials, només n'hem dutes 14. La primera
a l'Institut Balear de la Dona, començarem a parlar d'aquest
institut que avui el tema de la lluita contra la violència
masclista, per la igualtat i la paritat ha estat poc tractat.
Nosaltres feim dues esmenes concretes, una per mantenir els
pressuposts del 2012, no per augmentar, per mantenir els
pressuposts de 2012, perquè als consells i als ajuntaments hi
vagi la mateixa quantia que en el 2012. No demanam més,

demanam l’essencial, perquè el Sr. Conseller va haver de dir a
la comissió que hauria de reduir un 15% els serveis, vostè ho va
dir, no en desapareixeria cap, sinó que aplicaria una reducció
d’un 15% a tots els serveis. Quan una dona és maltractada
psicològicament o físicament, li deim, sigues valenta, surt,
denuncia que nosaltres t’atendrem i aquí aprovarem que un 15%
de serveis que van dirigits a aquestes dones, baixin i nosaltres
les animam que denunciïn. El conjunt del pressupost baixa un
2,94% i a això que és essencial, dones que estan maltractades,
a alguna li va la vida, baixam un 15%.

Aquestes dues esmenes que no són menys de 400.000 euros,
estic segura ,Sr. Aguiló, que els pot treure del capítol que
nosaltres proposam o  si no, d’un altre, que és el capítol de
contingència. Què hi pot haver més important, de contingència
o d’emergència, que intentar salvar una vida?, que intentar
salvar la integritat física d’una persona? Facin un esforç i de
contingència treguin aquests 400.000 euros i així el Sr.
Sansaloni no haurà de reduir un 15% la lluita contra la violència
masclista. De contingència, o dels interessos que encara no ens
ha explicat de 128 a 304 o 305, d’on vénen. Jo crec que seria
important aquesta.

El manteniment de la feina de la Fundació de l’atenció a la
dependència. Sr. Sansaloni, vostè me feia que no amb el cap,
que no reduiria personal. Pressupost del 2013, Fundació atenció
i suport a la dependència, proposta de despesa de personal -no
digui que no amb el cap-, 2012, 116 auxiliars de geriatria.
Proposta del 2013, 97. Aquesta gent fa feina directament amb
persones que les 24 hores necessiten atenció, per menjar, per
moure’s, per girar-se, per vestir-se, per banyar-se. I vostè lleva
personal d’aquestes residències. El Parlament està d’acord amb
això? 

Baixen a les residències que gestiona el mateix Govern i a
més, fan un decret perquè les altres residències també ho puguin
fer, amb un argument fals, Sr. Sansaloni, perquè no és cert que
nosaltres tenguem una dotació per damunt, no tenim una dotació
per damunt, tenim una dotació justa i pactada amb el tercer
sector i depenent de les persones. No és el mateix una persona
que està 24 hores en el llit amb un problema d’alzheimer, que
una persona amb alzheimer i que té capacitat de mobilitat, l’has
de vigilar més i l’has de supervisar més. I depenent de les
residències, se’n necessiten unes o les altres. Per tant, el
manteniment de la Fundació de l’atenció a la dependència.

Després n’hi ha una que a nosaltres ens preocupa molt, avui
matí hem fet una transacció i és el tema de teleassistència, Pla
de prestacions bàsiques, ajudes d’emergència, Pla de prestacions
bàsiques, la renda mínima. Ens posam a nivells similars als del
2010. Amb això hem de dir que el Partit Popular quan rectifica
encerta. Això és un encert perquè ha rectificat. Avui esmenam
el Govern, està molt bé. Va encertar quan va rectificar el tema
dels hospitals, volien tancar hospitals, després varen dir que no
els tancaven, també és un encert. També varen encertar quan
feien pagar la factura a les dones que volien avortar, varen
rectificar i varen deixar de cobrar perquè així ho deia la llei. O
quan per exemple varen haver de modificar per un altre decret
llei que les dones amb un embaràs de risc, havien de reduir el
percentatge de la baixa per malaltia i ho varen rectificar. Cada
vegada que rectifiquen encerten. Però aquests pressuposts,
cregui'm, que no encerten de cap manera.
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Subvencions al tercer sector. A mi m’agradaria, Sr.
Sansaloni, que vengués com el Sr. Company, que ens ha dit que
està orgullós de les subvencions als pagesos. M’encantaria que
vostès vengués i digués que les subvencions al tercer sector de
la nostra comunitat autònoma, que són serveis d’entre 10 i 15
anys, no hi ha ni un euro! Què li dirà a ALAS, què li dirà a
ASPANOB? Què els dirà? Estan donant serveis bàsics. Serveis
tan bàsics que la pròpia administració, els consells, els
ajuntaments, el Govern, els deriva casos. Idò zero euros! Com
podran mantenir els serveis? No ho podran mantenir a base de
mercadets. Zero euros! Es carreguen la xarxa, se carreguen una
feina de 10 i 15 anys! Nosaltres també hem fet una proposta en
aquest sentit.

La renda mínima, ja ho hem dit. 

Dependència. Sr. Sansaloni, li falten més de 10 milions en
dependència. Jo li diré la progressió en dependència de
l’anterior govern, ja que parlen tant de l’anterior govern.
Nòmina per al 2007, 290.000 euros. Nòmina 2008, 3.427.000
euros. Nòmina 2009, 13.811.000. Nòmina 2010, 23.941.000. I
vostè fa una proposta de 22 milions d’euros. A final d’any haurà
d’incrementar la nòmina en més de 2 milions d’euros, vostè no
podrà incrementar cap cas, haurà d’esperar que una persona
mori per donar una alta. Vostès en un any i mig de gestió de la
dependència han baixat en més de 200 usuaris de nòmina. Està
passant això, aquestes són dades de l’IMSERSO! Té menys del
que necessita, però és que a més a més no podrà incrementar els
usuaris de dependència, haurà d’esperar una baixa per donar una
alta. Haurem d’esperar que se mori la gent, per incorporar la
gent viva. Aquests són els pressuposts que estan damunt la
taula.

Un altre tema que ens preocupa molt, perquè el Partit
Popular se coordina amb els ajuntaments, els consells si fa falta,
el Govern pel tema del Palau de Congressos, però tenim dues
residències tancades a Eivissa, amb una demanda de places
residencials molt important, tancades. Per al Palau de
Congressos tot és coordinació. Les dues residències d’Eivissa
estaran tancades l’any 2013, Sant Joan i Sant Antoni. Un
projecte arquitectònic del Partit Popular que a nosaltres no ens
agradava gens, però complint una PNL del Parlament les vàrem
acabar. Vostès fan comptes del que costa cada dia tenir el Palau
de Congressos aturat. I què costen les residències tancades? 

Per tant, nosaltres presentam aquestes 14 esmenes, ens
semblen encertades, ajustades a la realitat. Jo crec que avui
podem estar satisfets amb aquesta esmena que feim al Govern,
de poder aprovar una millora en la renda bàsica, un millor pla
de prestacions bàsiques i una teleassistència. Però pensam que
encara hi ha un recorregut de millora molt important en aquests
pressuposts. I ho feim una altra vegada en tres capítols que
nosaltres trobam que estan sobredimensionats, un és Marivent,
no fa falta parlar-ne, l’altre són els interessos i l’altre és el de
contingència. Demanam que a contingència es repensin el tema
de l’Institut de la Dona, augmentam en 400.000 euros l’Institut
de la Dona. 

Allò que fa una setmana era impossible, com va assenyalat
la Sra. Obrador, avui matí ha estat possible. L’esmena que hem
transaccionat és del fons de contingència i d’interessos. Si ha
estat possible avui matí, per què no és possible per al tema de la
dona? És una quantia molt reduïda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té un torn de paraula la diputada no adscrita la Sra. Font
i Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Hem
presentat dues esmenes, la RGE núm. 10229 per a programes
d’integració i atenció integral als nouvinguts. Una esmena que
ve a palAliar la reducció d’un 34% que vostès han retallat en
matèria de polítiques d’immigració a Formentera. I ho han fet
d’una manera poc clara, poc clara. Ho han fet ja en els
pressuposts del 2012. I dic poc clara i em vull explicar.

Mirin, l’estiu del 2012 vostès varen informar al consell, que
mantendrien el finançament per a aquesta partida. Després de
molta insistència per part del consell, el mes d’octubre, vostès
varen comunicar que la subvenció quedava reduïda a un 34%,
reduïda i retallada, quan la competència és íntegrament seva, del
Govern. Aquest és un exemple més del maltractament que
pateix l’illa de Formentera per part d’aquest govern.

Parlem d’herències, això que a vostès els agrada tant.
Herència del Govern del pacte, convenis anuals en matèria
d’immigració, primer per posar en marxa un servei per facilitar
la informació necessària en matèria d’estrangeria i immigració,
a més d’assessorar i donar suport als diferents tràmits que han
de realitzar els nouvinguts i després per mantenir aquest servei,
a una illa que havia estat oblidada en matèria d’immigració.
Govern PP, retalls en immigració a Formentera. Govern del
pacte de progrés, suport i partida pressupostària. Partida
pressupostària per donar un servei que a diferència de la resta de
les illes, es fa o es feia, perquè també, si em permeten
l’expressió, se l'han carregat, a través de l’OFIM. A Formentera
el servei s’ofereix ara, la seva continuïtat en aquest moment està
a l’aire si no consideren aquesta esmena, el servei s’ofereix de
forma integrada amb els serveis de benestar social, amb un
projecte específic i diferent a la resta de les illes.
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La segona esmena, la 10227, mesures de promoció,
protecció i serveis per a la dona a Formentera. Vostès han
decidit baixar els pressuposts en polítiques d’igualtat, en
polítiques de suport a la dona a és d’eliminar i desmantellar les
oficines d’atenció a les víctimes del delicte. Aquestes, els ho
torn repetir, són les seves decisions, la seva voluntat, la seva
responsabilitat.

Mirin, jo he escoltat molt atentament les seves
intervencions, molt atentament, els ho assegur, però no puc estar
d’acord amb les seves argumentacions. Cada vegada que vostès
parlen de retallades en serveis cap a les persones, no em queda
més remei que pensar en l’immigrant, en la dona maltractada,
en el malalt, en el depenent de Formentera que, com els de la
resta de les illes, han vist i -el que és pitjor- patiran aquestes
retallades que aquest govern ha decidit fer. Pensava en ells
perquè no he sentit parlar d’ells al Govern, jo no ho he sentit i
he escoltat molt atentament. El que sí he sentit ha estat parlar
d’herències, de mala gestió, de festes, de demagògia i fins i tot
de Jocs Florals a un debat de pressuposts, a un debat de
pressuposts allà on no he sentit cap resposta a les preguntes que
aquí s’han fet, cap, i he escoltat molt atentament.

Vostès senyors del Partit Popular han apostat i han optat per
l’atac a l’oposició, a fer oposició a l’oposició. Aquesta és la
meva darrera intervenció i després d’assistir a tots els debats i
participar únicament, per imperatiu legal, als debats de
globalitat, defensant les esmenes presentades per millorar
diferents aspectes concrets de Formentera, he pogut constatar
sense cap tipus de dubte que els problemes que té Formentera
a aquest govern no li interessen. Ni una esmena aprovada, ni
una!, que posi Formentera..., bé han aprovat la de drogues, però
no posava Formentera. Jo crec que la paraula "Formentera" els
escarrufa. Expliquin-ho, això ho hauran d’explicar. Fins i tot
n’he defensat algunes amb els mateixos termes que va utilitzar
i va defensar l’anterior diputat de Formentera, durant l’anterior
legislatura, quan era a l’oposició i vostès li varen donar suport,
les mateixes!, amb la mateixa defensa, amb la mateixa
argumentació! I vostès li donaren suport!

(Petit aldarull)

Segur que a mi no me les aproven. Després diguin el que
vulguin.

Mirin, a l’anterior diputat vostè li aprovaven les mateixes,
amb els mateixos termes. A mi no. Segur que és qüestió de
colors i jo aquí he sentit en algun moment que al enemigo ni
agua.

Gràcies.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el diputat no adscrit el Sr. Pastor i
Cabrer per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si m’ho permet, ho faré des de
l’escó. Ho faré perquè és una esmena que jo vaig defensar en
comissió, per demanar al Govern que posés una partida per a
teleassistència. Ens ha informat la portaveu del Grup
Parlamentari Popular que juntament amb la Sra..., han presentat
aquesta esmena, cosa que ens ha alegrat. A més, du altres
afegits que el que farà serà incrementar el pressupost de serveis
socials. I nosaltres no podem fer res més que alegrar-nos. Jo
crec que és important aquest gest, no es tracta d’aprovar una
esmena d’aquelles per quedar bé, és una esmena de pes, de
calat, possiblement no solucionarà tots els mals que pugui tenir
el pressupost, però sí millorarà sensiblement i tendrà més
possibilitats com a mínim de fer més feina en temes de serveis
socials que avui són tan necessaris.

M’agradaria fer-li un prec, Sr. Conseller, fins ara aquesta
ajuda se rebia, l’IMSERSO la donava a la FEM, la FEM ens la
donava. I a les Illes Balears l’any 2010 varen arribar
aproximadament prop d’1 milió d’euros. Ara deu ser una partida
d’1 milió d’euros, no sé exactament el que s'ha gastat enguany,
però hi ha hagut ajuntaments que ho han fet amb una empresa,
en aquest cas la que ens deia el Govern, o la FEM i altres que ho
han fet amb altres empreses. Jo li demanaria que a l’hora de
donar aquestes ajudes, ho consensuàs amb els ajuntaments, jo sé
que la FELIB té un criteri, que els nostres tècnics de
l’ajuntament no comparteixen, consideren que l’empresa que
donarà aquest servei és una empresa molt professional, la veritat
és que dóna un bon servei, i donada aquesta llibertat als
ajuntaments, que si volen afegir aquest cost que tal vegada té a
una empresa més cara, ho poguéssim fer. Només dir-li això.

És el darrer debat en què puc intervenir, com que demà no
podré ser aquí per motius ics, vull desitjar a tota la gent, als
tècnics, en aquest cas al president, a tots, que passin un bon
Nadal, supòs que els que intervindran demà ho podran fer i com
que jo demà no podré venir, aprofit.

Molts d’anys a tots!

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Josep Maria Camps per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Obrador, diu que les nostres esmenes eren les mateixes, les de
l’any 2008, 2009 i 2010. Les nostres no eren bones, si eren les
mateixes ... Vostè ha fet el discurs d’ahir i avui no s’ha
assabentat que hem aprovat una esmena per 12,5 milions.

(Alguns aplaudiments)

12,5 milions més!

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor! Deixin intervenir.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Jo sí he escoltat. Aquest govern mira per als interessos dels
ciutadans i de les Illes Balears. Aquest govern ha fet els
pressuposts de benestar social més alts de la història d’aquesta
comunitat i l’ha consolidat, 25 milions més que el 2010.

Volem anunciar l’esmena de transacció a les esmenes
presentades pel Grup del PSM, la 10096 i la 10189, per
incrementar les partides del Pla de prestacions bàsiques per
cobrir serveis socials dins l’àmbit insular i municipal, incloent,
entre altres serveis, la teleassistència, aquest govern
l’incrementa amb 8 milions més. 

També volem anunciar l’esmena de transacció presentada
pel Grup del PSM, la 10100, per augmentar el pressupost de la
renda mínima d’inserció i cobrir la demanda actual. Aquesta
partida quedarà amb 4,5 milions, en total, els 12,5 milions que
li deia la Sra. Obrador. 

Tots som aquí per parlar, però puc assegurar que cap de
nosaltres tenim menys ingressos que en anys passats sortirà per
la porta i anirà directament als bancs a demanar els doblers,
abans cercarem una solució i l’últim recurs, si fa falta, anirem
a la banca. Això és el que fa aquest govern, cerca solucions.

El pagament del deute és una prioritat per a aquest govern,
ho he dit moltes vegades, és ex lege per a aquest govern i, per
què dic això? Molt fàcil, posaré alguns exemples, a l’esmena
9799, que presenta el PSOE, per augmentar la dotació a la
Fundació a la Dependència en 2 milions d’euros, per a més de
200 places de concertació. Una dotació de 14 milions és el que
tenim ara, la fundació ha millorat la seva gestió i ara és més
eficient i es considera molt digna i molt adequada pels
necessitats. Aquesta esmena ha quedarà rebutjada.

L’esmena 9800, per augmentar la dotació dels convenis amb
els ajuntaments per a la gestió de places municipals en els
centres de dia, residències, o l’esmena 9806 per dotar la carteres
de serveis socials, aquestes esmenes quedaran rebutjades.

En el cas de la 9800 el Govern ha fet un esforç per pujar-la
i l’esmena 9806 no tenim recursos suficients i no s’ajusta als
interessos dels ciutadans de les Illes Balears. També queda
rebutjada.

Sabeu què em deien quan jo era petit, persones avançades al
nostre temps, un home, una família o una empresa o una
comunitat autònoma o un país no es podia endeutar per sobre
del 50% del que podia pagar, tal vegada és demanar massa. 

L’esmena 9798, per augmentar la dotació destinada al Pla de
prestacions bàsiques que gestionen els consells insulars queda
rebutjada. Ara mateix 1.900.000 no és suficient, ho sabem.
Queda rebutjada per falta de pressupost i perquè, com deim, no
estam disposats a desviar-nos dels nostres compromisos. 

L’esmena 9894, per a integració i atenció integral als
nouvinguts, no tenim competències i hauria d’anar dirigida a
Presidència o a Direcció General d’Immigració. Quedarà
rebutjada. 

Les esmenes 9803, 9936, 9937 em sembla que són les que
el PSOE ha retirat perquè hem fet aquest augment de 12,5
milions a les esmenes del PSM i quedaran igualment
considerades.

Doncs bé, en arribar al poder el Partit Popular, el nostre
president i els seus consellers esperàvem una situació millor,
molt millor, tots esperàvem una situació millor i més ben
gestionada i, en absolut, una comunitat endeutada per sobre dels
seus nassos, gairebé ofegats i a punt de fer fallida. La situació
era molt còmica i molt greu, però dic molt còmica, la història
era com una telesèrie, i m’explicaré: un grup d’amics, en veure
que els comptes no quadraven i en veure que els pressuposts no
quadraven, el primer any, per allà en el 2008, quan els faltaven
més o manco uns 1.000 milions d’euros, van anar a la banca a
demanar un préstec; un d’ells deia als altres: no passa res, som
els reis, això ho pagarà la comunitat, bé, ho pagarem tots. I
continuava, en últim recurs no ho pagarem, no ho pagarem. Però
açò no acaba aquí: el segon any, per allà en el 2009, ja dic que
és un grup d’amics, van tornar faltar 1.000 milions més,
vatuadell, 1.000 milions! Bé, era un grup d’amics, i ara què
feim? No et preocupis, anirem als bancs i que et donin un altre
préstec. Ells que ho podien canviar, podien canviar aquesta
situació, ara podrien aprovar la majoria de les esmenes, pensin-
hi bé, per què no ho van fer? Tenien el poder per fer-ho, la
veritat, no feien res. Però, el tercer any, la tercera vegada, els
passa el mateix, per tercera vegada, i jo deman: és possible, és
possible?

Bé, sí, és possible, l’home és l’únic animal que ensopega
tres vegades a la mateixa pedra o en el mateix deute. I van anar
una altra vegada al banc a demanar 1.000 milions més, ja dic, és
un grup d’amics, 1.000 milions. Ja a les últimes, ells deien: i per
què feim canvis? Deixarem el marró a un altre i que s’apanyin!
Açò, estimats meus, no és mirar per a les persones, no és mirar
per a les famílies, açò no és mirar per al benestar social.

Seguim amb les esmenes, les esmenes 9794, per a la creació
d’un fons destinat a pagaments de deute pendents de
l’administració amb el tercer sector, queda rebutjada. L’esmena
9796, 9797, queden rebutjades, no estam per crear partides
noves i sí per acomplir altres compromisos, els nostres
compromisos. L’esmena 9802, per augmentar la dotació
destinada a confecció, la nòmina de dependència fins arribar a
una dotació total de 32 milions i situar-nos en els nivells més
òptims de la prestació, queda rebutjada.

En aquest cas, em ve al cap, fa estona, en aquells moments,
quan en Zapatero va crear la Llei de dependència, perquè,
vatuadell! Eh? De què serveix pressupostar el que no es paga,
pressupostar doblers que no es tenen. Ara ho entenc, posam,
quedam bé i ja veurem. Aquest govern no ho farà. Amb
aquestes esmenes que ara debatem passa el mateix, posam i
posam i després pagam, bé, no pagam, açò aquest govern no ho
farà.
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Aquest govern no ho farà, ja veuen com va acabar tot.
Seguim.

Les esmenes 9804 i 9805, per augmentar la dotació de
manteniment i conservació tant del centre bàsic de discapacitats
de Menorca, com d’Eivissa i Formentera, per no disposar de
pressupost i la quantitat que figura és suficient, en tot cas
sempre es podrà ampliar, i queda rebutjada.

(Remor de veus)

Passem a les esmenes del Grup PSM i Més per Menorca.
Aquí, les votarem, no us preocupeu que les votarem, aquí más
de lo mismo, deixar de pagar uns per poder pressupostar
partides que ara la nostra comunitat no pot assumir. A l’esmena
10108 i 10103, igualment quedaran rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

A l’esmena 10097, per garantir el funcionament de les
residències de Can Blau, Can Raspall i Can Serres, la direcció
general realitza activitats de manteniment d’aquestes
residències, existeixen 21 milions a les partides previstes per als
consells insulars i entenem que cobreixen les necessitats en la
mesura de les possibilitats que tenim. També quedarà rebutjada,
una vegada s’hagi votat.

Les esmenes 10092, 10093, 10095, 10099, 10107 i 10112
quedaran també rebutjades.

L’esmena de la diputada Margalida Font i Aguiló, per a
integració dels nouvinguts, com havia dit també el PSOE, no és
de la nostra competència i hauria d’anar a Presidència o quedar
rebutjada. Igualment quedarà rebutjada.

L’esmena d’Antoni Pastor i Cabrer, la 10233, que afecta
diverses partides, que és per a la dotació de teleassistència, en
principi, si no la retira, quedarà rebutjada, però feim la
transacció amb la del PSM i també inclourà la teleassistència.
Aquesta quedaria beneficiada per açò.

Bé, quan vam arribat aquest nou govern la caixa estava
buida, tot açò pels excessos del passat, la caixa de la comunitat,
de les empreses, de les famílies i de les persones estaven buides,
tots començàvem a dir: s’ha de reduir la despesa, s’ha
d’augmentar l’eficàcia, no podem endeutar-nos més, no ens
podem endeutar, no podem, i s’han de començar a tornar els
doblers que s’han deixat. No hem de tornar mai més a aquesta
situació. Per què?

M’explico, açò perquè tots som responsables i volem treure
la nostra comunitat d’aquesta situació, no s’ho prenguin
malament, però estimats, açò no pot tornar passar. En conclusió,
les partides de família i benestar social s’han aplicat amb
eficàcia, amb estalvi de costos, dic açò perquè totes les esmenes
el que proposen en el rerafons es deixen de pagar els bancs o bé
el mateix, cream una situació avui anirà bé i menjarem però
demà passarem gana. Pagar els bancs és una prioritat ex lege per
a aquest govern. Està clar que aquest govern vol dedicar aquests
doblers per dedicar els bancs a les persones, a les famílies, al
benestar social; ho tornaré repetir, tots volem aquests doblers
que ara dedicam a pagar els bancs estiguin dedicats a un futur
a pagar la despesa de família i benestar social; volem pagar per
deixar una etapa enrera i destinar aquests doblers a família i
benestar social, i per arreglar el que aquell grup d’amics no van
ser capaços d’arreglar i el seu dia i bona forma van haver de
sortir per la porta de darrera.

I ara, després de quatre anys, envoltats d’una falta de
confiança que assoleix el nostre poble, aquest govern té el deure
de tornar al bon camí aquesta comunitat. Els pressuposts de
benestar social, de família, estan ben dotats comparativament
amb els anys passats, tenim el millor pressupost de benestar
social dels darrers anys, però que la situació que passam
requereix de més, ho entenem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, diputat.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Vaig acabant. Que ara no tenim, però açò, aquestes partides
són ampliables, les partides de família i benestar social han
crescut per a aquest any, aquest pròxim 2013, per damunt del
13%. Aquest govern ha fet els pressuposts de benestar social
més alts de la història de la comunitat, amb un 26% més. Les
nostres prioritats són les famílies, són les persones, són els
nostres ciutadans i el Govern demostra amb fets que quan es pot
fer es fa.

Bé, i per acabar, Sr. Pastor, li diré que si vol formar un
govern, doncs també es presenti a les eleccions i quan vulgui, si
surt elegit, també podrà formar un govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sra. Presidenta, Sra. Presidenta, abans de passar a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

És que no sé si s’han entès bé les esmenes que retiram, en
sentir el portaveu, i m’agradaria que quedés constància de les ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Les esmenes que vostè ha retirat?

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

... esmenes que nosaltres retiram, perquè crec que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

N’ha pres nota, em pareix, el ...

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Es pren nota i ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Les esmenes són, pot ser ..., Digui.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Retiram l’esmena 9798, que dotava amb 5 milions d’euros
el Pla de prestacions bàsiques.

Retiram l’esmena 9803, que dotava amb 3 milions d’euros
la renda mínima...

LA SRA. PRESIDENTA:

Basta que em digui el número.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

... de Mallorca.

9937, que dotava la renda mínima amb 500.000 euros a
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

I l’esmena 9936, que dotava amb 1 milió d’euros el Consell
d’Eivissa a la renda mínima. Aquestes esmenes les retiram per
donar suport a les que s’han presentat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Anotat, ara ho anirem dient. Ho ha anotat, eh?

Començam, si els pareix, com que aquestes esmenes, Sra.
Obrador, aquestes esmenes són del debat 17, ara començarem
pel debat 14 i ho direm, d’acord? Bé, continuam.

Començam les votacions del debat número 14. S’ha demanat
votació separada, per la qual cosa començarem. De totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, amb les seccions i entitats afins.
Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 9719 i 9720, aquestes dues esmenes. 

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 23 a favor i 1
abstenció.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 9943 i 9724. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 35 vots en contra, 23 a favor i cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 10180.
Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 35 vots en contra, 23 a favor, cap
abstenció.

Continuam amb la votació de la resta d’esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
Començam a votar.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació de l’esmena del diputat no adscrit, Sr. Pastor i
Cabrer. Començam a votar.

Queda rebutjada per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Debat número 15, de totalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, amb les
seccions i entitats afins. Començam a votar.

Queden rebutjades per 35 vots en contra, 23 a favor, cap
abstenció.

El debat 16, s’ha demanat votació separada. Debat 16 de
globalitat, agrupació de la secció 18, Salut i Consum, amb les
seccions i entitats afins. Votació separada de les esmenes RGE
núm. 9883, del Grup Parlamentari Socialista, i 10228, de la Sra.
Font, aquestes dues esmenes. Començam a votar.
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Queden aprovades per 58 vots a favor.

(Aplaudiments)

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 9909 i 9848, 9919 i 9920. Començam a
votar.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 23 a favor i 1
abstenció.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 9823, 9828, 9829, 9830, 9832, 9833,
9849, 9814 i 9825. Començam a votar.

Queden rebutjades per 35 vots en contra, 23 a favor, cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Començam a votar.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm.
10114, 10190 i 10116. Començam a votar.

Queden rebutjades per 35 vots en contra, 23 a favor, cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Començam a votar.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació de les esmenes de la diputada no adscrita, Sra. Font
i Aguiló. Començam a votar.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació de l’esmena del diputat no adscrit, Sr. Pastor i
Cabrer. Començam a votar.

34 vots en contra, 24 a favor, cap abstenció.

Ara passam al debat número 17, debat de globalitat,
agrupació de la secció 18, Família i Benestar Social, amb les
seccions i entitats afins. El Grup Socialista ha retirat les
esmenes 9798, 9803, 9936, 9937. Votació separada de l’esmena,
ara volíem fer, hi ha en aquest debat, en el número 17, hi ha la
votació de les esmenes de transacció, de les esmenes 10096 i
10189 del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. I també la votació de la transacció de l’esmena
número 10100 del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. Tenc entès que és per assentiment. És per assentiment
o votam? El que vulguin. Hem de votar? Votam. M’és igual. Si
és per assentiment, m’és igual. Votam? Votam. Aquestes
esmenes que he dites.

Començam a votar. 

58 vots a favor. Aprovades les esmenes. 

Continuam. Votació separada de l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 9801. Començam a votar. 

Queda rebutjada per 35 vots en contra, 23 a favor, cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Començam a votar.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació separada de les esmenes del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca RGE núm. 10073 i
10080. Començam a votar. 

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 23 a favor, una
abstenció.

Votació separada de l’esmena del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca RGE núm. 10093.
Començam a votar. 

Queda rebutjada per 35 vots en contra, 23 a favor i cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Començam a votar.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació de les esmenes de la diputada no adscrita, Sra. Font
i Aguiló. 

Començam a votar. 

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació de l’esmena del diputat no adscrit, Sr. Pastor i
Cabrer. Començam a votar. 

Queda rebutjada per 34 vots en contra, 24 a favor , cap
abstenció.

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cada una de
les seccions del projecte de llei dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, així
com els pressuposts de les entitats públiques, empresarials...

Preg silenci, per favor. Gràcies.
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... 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 l’Agència Tributària amb les
modificacions que resulten de l’aprovació de les esmenes durant
la tramitació d’aquest projecte de llei. 

Si no hi ha cap suggerència en un altre sentit es faran les
votacions agrupant-se en diversos blocs. En primer lloc, es
votaran les següents 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. Si els pareix bé començaríem...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val. Digui.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres demanam votació separada de la secció 2 i de la
6. 

LA SRA. PRESIDENTA:

La secció 2 i 6 s’haurien de votar conjuntament?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, demanam votació separada. Sí, conjunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es podria votar conjunta?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, sí, per nosaltres, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, separada? Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, el nostre grup demana una votació separada de la secció
2, Parlament de les Illes Balears, no volem votar-la
conjuntament amb la secció 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val. Els pareix bé que facem votació separada de la secció
2, votació conjunta 3 i 4, i votació separada de la secció 6. Els
pareix bé?

Començam amb la secció 2, Parlament de les Illes Balears.
Començam a votar. 

Queda aprovada per 51 vots a favor i 7 abstencions.

Ara procedirem a la votació de la secció 3, Sindicatura de
Comptes, i de la secció 4, Consell Consultiu de les Illes Balears.
Començam a votar.

Queden aprovades per 39 vots a favor, zero en contra i 19
abstencions.

Ara votarem la secció 6, Oficina de la Transparència.
Començam a votar. Votam.

Queden aprovades per 34 vots a favor i 24 abstencions.

Continuam. Ara començam amb la secció 7, Consell
Audiovisual de les Illes Balears; secció 11, Conselleria de
Presidència; secció 12, Conselleria de Turisme i Esports; secció
13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats; secció 14,
Vicepresidència Econòmica, 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, Serveis
d’Ocupació de les Illes Balears; secció 77, Institut d’Estadística
de les Illes Balears; secció 78, Escola Balear de l’Administració
Pública. 

Continuam. Entitats públiques, empresarials: Ens públic de
la 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: Institut de Biologia Animal
de les Balears, SA; Servei de Millora Agrària SA; Servei
d’Informació Territorial de les Illes Balears SA; CAIB
Patrimoni SA; Ràdio de les Illes Balears SA; Televisió de les
Illes Balears SA; Gestió d’Emergències de les Illes Balears SA;
Multimèdia de les Illes Balears SA.

Fundacions del sector públic: Fundació per a l’Esport
Balear, Illesport; Fundació Conservatori de la Música i la
Dansa; Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel; Fundació
Robert Graves; Fundació Teatre Principal d’Inca; Fundació
Banc de Sang i Teixits Illes Balears; Fundació per a 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 de la Dependència, de la Promoció
de l’Autonomia Personal de les Illes Balears; Fundació Santuari
de Lluc; Fundació Balears Innovació i Tecnologia.
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Ara, Servei de Salut de les Illes Balears, que és la secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears. Agència Tributària de les
Illes Balears, secció 50, Agència Tributària. 

Ara votaríem totes aquestes seccions que he dit. Diguin?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta. Nosaltres demanaríem votació separada
de la secció 7, 07, i de la...

LA SRA. PRESIDENTA:

De la secció 07?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

07 i la F16, Fundació 16.

LA SRA. PRESIDENTA:

Secció 07, és el Consell...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Consell Audiovisual de les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta en concret.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

...i F16, Fundació Santuari de Lluc.

LA SRA. PRESIDENTA:

F16, que és la Fundació Santuari de Lluc. Les votam
separades? Les votam separades cada una d’elles, no és veritat?
Poden ser conjuntes. Idò, passam a la votació de la secció 7, que
és el Consell d’Audiovisual i al mateix temps la F16, Fundació
Santuari de Lluc. Conjuntament aquestes dues. 

Començam a votar. 

Queden aprovades per 39 vots a favor, 18 en contra i una
abstenció.

Ara ja podem continuar amb la votació de totes les altres?
Val. Votam totes les altres que he dit abans, d’acord? 

Començam a votar. Votam.

Queden aprovades per 35 vots a favor, 22 en contra i una
abstenció.

Una vegada esgotat l’ordre, el debat i les votacions aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

(Alguns aplaudiments)

S’aixeca la sessió.
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