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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple,
que foren ajornades de la sessió anterior. 

I.1) Pregunta RGE núm. 15007/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni singular signat entre la
Conselleria de Salut i la Creu Roja.

Primera pregunta RGE núm. 15007/13, relativa a conveni
singular signat amb la Conselleria de Salut i la Creu Roja, que
formula la diputada Sra. Catalina Palau i Costa del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. Sr. Conseller de Salut, avui des del nostre
grup parlamentari li demanam pel conveni singular que fa pocs
dies va signar amb la Creu Roja. Volem destacar l’esforç
immens que fa el Govern per donar una assistència sanitària
òptima als ciutadans de les nostres illes a pesar de les dificultats
econòmiques, però també volem posar de manifest que una
vegada més s’han equivocat aquells que tant s’omplien la boca
criticant que el Govern deixaria morir l’Hospital de la Creu
Roja, s’han equivocat perquè evidentment el conveni singular
s’ha signat, l’Hospital de la Creu Roja ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

LA SRA. PALAU I COSTA:

... queda inclòs dins la xarxa hospitalària pública balear per
molts anys. Com també s’equivocaren quan ens deien que
aquest govern no posaria radioteràpia a l’illa d’Eivissa, s’han
equivocat molt perquè no només l’illa d’Eivissa tendrà servei de
radioteràpia oncològica de la mateixa qualitat que a Son
Espases, també l’illa de Menorca. 

(Remor de veus)

Però ja estam acostumats a les mentides i als despropòsits
d’aquells que pensen que per desacreditar el Govern tot hi val...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, deixin intervenir.

(Remor de veus)

Sra. Palau, continuï.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, presidenta, i no entenen que els que perden crèdit
dia a dia són ells perquè no encerten ni una. 

En qualsevol cas, Sr. Conseller, celebram la signatura del
conveni amb la Creu Roja perquè garanteix la pervivència
d’aquest centre hospitalari sense ànim de lucre i perquè amb la
seva activitat assistencial contribuirà a reduir les llistes d’espera
i a millorar la qualitat assistencial a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Lament el
fet que els diputats de l’oposició hagin mantingut aquesta
actitud i que, a més, ho facin perquè, una vegada més, varen
errar en les seves previsions. De fet, si ens centram en una
piulada d’un diputat del PSOE, de dia 10 d’octubre de 2013, a
les 17.29 hores deia: “la Conselleria de Salut buida de malalts
l’Hospital de Creu Roja de Palma i aviat tancarà”. 

(Remor de veus)

Per tant, senyors del PSOE, una vegada més vostès s’han
equivocat en les seves previsions irresponsables davant una
actitud, i entenc el seu malestar perquè això els retrata davant la
ciutadania. El compromís d’aquest govern era donar continuïtat
a una entitat com Creu Roja que venia prestant serveis sanitaris
públics des de diverses dècades, a més, donar una estabilitat a
aquesta institució que pogués perdurar en el temps i, en tercer
lloc, hem pactat una cartera de serveis on s’inclouen dues mil
intervencions quirúrgiques, onze mil consultes externes, devers
dotze mil proves d’endoscòpies i ecografies i sis mil estades
hospitalàries.
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Per tant, aquí es demostren dues coses, la primera, una
actitud irresponsable per part de l’oposició on presentaven els
pitjors auguris, que no s’han reflectit després en el temps, i una
actitud responsable del Govern per tal de donar una assistència
sanitària de qualitat assegurada en el temps i el compromís de
minvar el temps d’espera dels ciutadans de les nostres illes. Per
tant, ja els vaig dir fa quinze dies que canten fets i menten
barbes i, a més, el que està escrit i queda enregistrat també els
retrata.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 15014/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a privatitzar l'atenció sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 15014/13, relativa a privatitzar
l’atenció sanitària, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Bon dia. Des que es varen rebre les transferències
sanitàries l’objectiu bàsic ha estat consolidar i enfortir el
sistema sanitari públic de salut, però aquest model està en perill,
el PP fa les seves passes, fou el Sr. Bestard qui va definir un nou
marc de colAlaboració amb el sector privat, la modificació de
cartera de serveis als hospitals comarcals i possibilitar la gestió
privada. Paraules escrits i fets. Ara vostè es treu de la butxaca
un servei privat per a radioteràpia a Eivissa i a Menorca.

Per això li deman, Sr. Conseller, si creu que privatitzar
l’atenció sanitària garanteix una millor qualitat assistencial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. De fet,
aquesta piulada que he mostrat era del seu compte de Twitter i,
per tant, la seva previsió ja ha demostrat que es va equivocar en
poc més de dos mesos de recorregut. El compromís d’aquest
govern és donar la millor assistència sanitària als ciutadans
d’aquestes illes i fer-ho amb la màxima garantia de qualitat. Per
tant, amb el principi de justícia social que hem dit, donarem una
assistència de qualitat, i es refereix exclusivament a la
radioteràpia, amb control públic amb les mateixes qualitats
assistencials que reben als hospitals de referència i amb
supervisió de l’hospital de referència.

Sr. Thomàs, vostè sempre es fica en el gran tòpic quan és a
l’oposició que el Partit Popular privatitzarà la sanitat i aquest...
el Partit Popular, avui, vostè du dos anys i mig pràcticament
dient això, tant en temps de campanya com quan ha tengut
tasques d’oposició, avui no s’ha privatitzat ni cap hospital, que
vostè augurava, estan amb el mateix model, i s’ha optat pel

model més adient i que poguéssim pagar i perdurable en el
temps per donar una assistència que vostè va ser incapaç
d’articular i que en aquest moments en lloc de sumar-se a la
nostra possibilitat el que fa és intentar posar traves, i és una
actitud irresponsable. Aquest govern vol donar una resposta
seriosa als ciutadans d’Eivissa i de Menorca i fer-ho amb el
principi de màxima qualitat assistencial.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, la nulAla planificació i la mala gestió, per
exemple, de la Creu Roja ens ha costat a tots 6,5 milions, que és
el conveni de la Policlínica. Els moviments que fa el PP no són
moviments oportunistes, estam davant d’un lent canvi
d’escenari on els inversors privats ja no es plantegen una
estratègia de competència sinó d’aprofitament i parasitació del
sistema públic. No parlen ja de sector públic o sector privat sinó
de prestació pública i prestació privada dins el mateix sistema
sanitari. Després de dos anys de retallades, d’acomiadar a 1.200
persones, unes llistes d’espera que són un escàndol, la qualitat
assistencial està molt ferida i tot està preparat per facilitar
l’autorització de recursos públics. 

Sr. Sansaloni, vostè és coneixedor que el Sr. Bestard va
rebre ordres del Sr. Bauzá per cercar compradors per a
l’Hospital d’Inca i de Manacor i vendre la gestió sanitària
sencera. Vostè sap que hi va participar un exconseller i un altre
membre del govern actual. S’han realitzat vàries reunions,
existeix documentació, Sr. Sansaloni, i vostè ho sap, i nosaltres
també. 

Per això li donam l’oportunitat de ser clar i transparent. Sr.
Sansaloni, la pregunta és molt concreta, ha participat dins
aquesta oferta de venda dels hospitals d’Inca i de Manacor i de
la seva gestió? Ens pot dir a quines reunions ha participat? Ha
participat dels darrers moviments? És partidari d’aquesta
iniciativa de vendre hospitals o la seva gestió? La resposta és
fàcil...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... recordi que les seves paraules quedaran enregistrades i si
vostè no ho vol dir ho direm nosaltres, hi ha documentació. I ja
li ho he dit, el temps ho aclarirà tot. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, vostè em recorda El
extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sap per què li ho dic?,
perquè quan vostè era conseller el Pla estratègic ib-salut 2008-
2011, amb la seva foto, el primer de tot, inclosa en primer lloc
i sense ànim de dubte, vostè presentava tot un reguitzell
d’hospitals en els quals deia, Centros del ib-salut hospitales, en
aquests hospitals incloïa Son Dureta, Son Llàtzer, Inca, i diu,
además de los centros propios el ib-salut mantiene conciertos
con una cantidad importante de centros de gestión privada y
otras entidades, entre las que cabe destacar Sant Joan de Déu,
Creu Roja, Clínica Juaneda, Clínica Palma Planas, Clínica
Rotger, Clínica Nuestra Señora del Remei a Eivissa y el
Hospital de Muro. Aquest era el seu pla estratègic 2008-2011.

(Petit aldarull)

Sr. Thomàs, vostè em parla de coses, però en el punt número
9 d’aquest mateix pla estratègic diu, explorar las posibilidades
de colaboración público-privadas para la mejora del sistema
sanitario. Això és la seva foto i el seu pla estratègic, Sr.
Thomàs, el que passa és que vostè és un irresponsable i per això
dic allò de la dualitat respecte de quan és a l’oposició i quan és
al Govern. Jo li vull dir, Sr. Thomàs, que els hospitals continuen
prestant l’assistència pública amb règim públic i els dubtes que
vostè sembra tal vegada es fonamenten en aquestes reunions que
vostè devia tenir abans de fer aquest pla estratègic. No me’n
trobarà cap a mi com el que jo li he trobat a vostè.

Moltes gràcies.

II. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm.
12920/13, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam. Avui serà un ple llarg,
començam. Passam al segon punt de l’ordre del dia d’aquesta
sessió, que és el debat, votació i aprovació, si pertoca, del
dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, del Projecte
de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014. 

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en dinou
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Les votacions es faran
en quatre moments que, si el desenvolupament de la sessió ho
permet, seran després de la finalització del debat corresponent
a les Secció 18, Salut i Consum; del debat 9 corresponent a la
Secció 14, Hisenda i Pressuposts; del debat 13 corresponent a
la Secció 16, Administracions Públiques, i per concloure al
final. 

Passam idò al debat del dictamen del projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2014. Començam per la defensa conjunta de
les esmenes que es mantenen a l’articulat. 

Debat número 1, articulat del dictamen del projecte de llei.
A l’articulat s’hi mantenen les esmenes següents: Al títol I,
Aprovació dels pressuposts i les seves modificacions, RGE
núm. 14545, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. Al
capítol I, crèdits i votacions inicials i finançament, RGE núm.
14546, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. Al capítol II,
vinculació dels crèdits i creació de noves aplicacions
pressupostàries, RGE núm. 14547, de supressió, del Grup
Parlamentari MÉS. Al capítol III, modificacions de crèdit, RGE
núm. 14548, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. A
l’article 6, ampliables, RGE núm. 14189, de modificació, del
Grup Parlamentari Socialista; la 14190 i la 14219, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista. A l’article 7, incorporacions de
crèdits i generacions de crèdits, RGE núm. 14549, d’addició, del
Grup Parlamentari MÉS. Al capítol IV, fons de contingència,
RGE núm. 14550, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. A
l’article 9, fons de contingència, RGE núm. 14191, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista. 

Al títol II, Gestió de pressuposts de despeses, RGE núm.
14551, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. A l’article 10,
d’autorització i disposició de despesa, RGE núm. 14192, de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 11,
reconeixement de l’obligació, RGE núm. 14193, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista.

Al títol III, Despeses de personal 1,1 i altres disposicions,
RGE núm. 14552, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. Al
capítol I, despeses de personal, RGE núm. 14553, de supressió,
del Grup Parlamentari MÉS. A l’article 12, despeses del
personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic
autonòmic, RGE núm. 14171, 14172, 14185, de modificació,
del Grup Parlamentari Socialista; la RGE núm. 14173, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 14,
indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern i
dels alts càrrecs, RGE núm. 14174, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista; la RGE núm. 14175, de supressió, del
Grup Parlamentari Socialista. A l’article 15, indemnitzacions
per raons del servei, règim general i supòsits específics, RGE
núm. 14176, de modificació, i la 14177, de modificació, del
Grup Parlamentari Socialista; la 14554, d’addició, del Grup
Parlamentari MÉS. Al capítol II, altres normes en matèria de
despeses, RGE núm. 14555, de supressió, del Grup Parlamentari
MÉS. A l’article 18, fons de colAlaboració econòmica amb les
entitats locals, RGE núm. 14194, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista; la RGE núm. 14571, de modificació,
del Grup Parlamentari MÉS; la RGE núm. 14572, de supressió,
del Grup Parlamentari MÉS. A l’article 20, suspensió per a
l’any 2014 d’actualització de quanties a favor dels consells
insulars, RGE núm. 14195, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la RGE núm. 14574, de supressió, del Grup
Parlamentari MÉS. 

Al títol IV, Gestió del pressupost d’ingressos i altres normes
en matèria tributària, RGE núm. 14556, de supressió, del Grup
Parlamentari MÉS. Al capítol I, operacions financeres, RGE
núm. 14557, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. A
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l’article 24, operacions de crèdit a llarg termini, RGE núm.
14558, d’addició, del Grup Parlamentari MÉS. Al capítol II,
actualització de tributs, RGE núm. 14559, de supressió, del
Grup Parlamentari MÉS. Al capítol III, mesures tributàries,
RGE núm. 14560, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. A
l’article 28, règim específic aplicable a la transmissió onerosa
de vehicles de motor, impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentals, RGE núm. 14561, de modificació,
del Grup Parlamentari MÉS. 

Al títol V, Normes sobre ens instrumentals, RGE núm.
14562, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. 

Al títol VI, Tancament del pressupost, RGE núm. 14563, de
supressió, del Grup Parlamentari MÉS. 

A la disposició addicional segona, Llei de pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2014, RGE núm. 14565,
d’addició, del Grup Parlamentari MÉS. 

A la disposició addicional tercera, Nou sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, RGE núm. 14196,
de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; la RGE núm.
14573, de modificació, del Grup Parlamentari MÉS. 

A la disposició addicional setena, Suspensió de processos de
consolidació i absorció del complement personal transitori,
RGE núm. 14187, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista i la RGE núm. 14186, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista.

A la disposició addicional vuitena, Declaració d’utilitat
pública, RGE núm. 14197, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista i la RGE núm. 14566, de supressió, del Grup
Parlamentari MÉS. 

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions
addicionals, RGE núm. 14181, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; la RGE núm. 14575, d’addició, del Grup
Parlamentari MÉS. 

A la disposició derogatòria única, Normes que es deroguen,
les 14198, 14199, 14218, 14200 i 14201, són d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista; i la RGE núm. 14567, de
supressió, del Grup Parlamentari MÉS. 

Esmena que postula l’addició d’una nova disposició
derogatòria, RGE núm. 14568, d’addició, del Grup Parlamentari
MÉS. 

A la disposició final primera, Modificacions de la Llei
12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la
reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, RGE núm. 14202, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista. 

A la disposició final segona, Modificacions de la Llei
3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, RGE núm.
14569, de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. 

A la disposició final quarta, Modificacions de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, RGE núm.
14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210,
14211, 14212, són de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la RGE núm. 14213, 14214, 14215, 14216, són de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista; i la RGE núm.
14570, és de supressió, del Grup Parlamentari MÉS. 

A la disposició final cinquena, Modificacions de la Llei
3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, RGE núm. 14577, de supressió,
del Grup Parlamentari MÉS. 

A la disposició final onzena, Modificacions del Decret
75/2004, de 27 d’agost, desplegament de determinats aspectes
de la Llei de finances i de lleis de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, RGE núm. 14182, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista. 

A la disposició final dotzena, normes de rang reglamentari,
RGE núm. 14184, de modificació, del Grup Parlamentari.

Esmenes que postulen l’addició de noves disposicions finals,
les 14217, 14183 i 14188 d’addició del Grup Parlamentari
Socialista. 

A l’exposició de motius, RGE núm. 14544, d’addició, del
Grup Parlamentari MÉS. 

A l’articulat s’ha presentat el vot particular següent, del
Grup Parlamentari Socialista, a la disposició final novena.

Defensa conjunta de les esmenes i vot particular. Té la
paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sr. Boned, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com la Sra.
Presidenta ens ha anunciat, avui comença el debat definitiu del
pressupost per al 2014 i abans d’entrar directament a obrir el
debat a l’articulat vull anunciar la retirada de dues esmenes
presentades a aquest articulat, concretament a la disposició final
quarta, la 14208 i la 14209, perquè es presenten a dos punts la
supressió dels quals no correspon.

Passant ara ja sí directament a aquest debat d’articulat,
record que en el mes de desembre de l’any passat quan en
aquest mateix inici del debat de pressupost jo mateix vaig dir
del pressupost per a 2013 que era un autèntic desastre, i és clar
que aquest per al 2014 no ha millorat gaire, sinó que a més a
més hi podem afegir que, des del nostre punt de vista, són una
autèntica presa de pèl a tots els ciutadans. Aquests pressuposts
són un clar exemple de la voluntat de continuar mentint, de
continuar enganant i una prova més de la manipulació dels
comptes públics que es fa des d’aquest govern del Sr. Bauzá, del
Sr. Bauzá i, per suposat, del responsable directe d’aquests
comptes, el conseller d’Hisenda, el Sr. Marí, un conseller
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l’arribada del qual va donar a entendre que alguna cosa podia
canviar en la gestió pressupostària, però que a dia d’avui ha
quedat clarament demostrat que aquest canvi era pura ficció.

No ha canviat res, segueix la mateixa i famosa política
ortodoxa del seu antecessor, política ortodoxa supeditada i
centrada exclusivament en el compliment d’un objectiu de
dèficit, com he dit, la mateixa política, si bé hem pogut
constatar una petita diferència i és que l’anterior conseller
quadrava les xifres del pressupost per via tributària, i així va
anunciar -recordem-ho tots- alegrament els nous tributs que
s’havien d’aprovar per a l’exercici 2013 que al final varen haver
de ser retirats; i què fa l’actual conseller?, també necessita
quadrar aquests comptes, evidentment, i què fa?, no va per la
via tributària, sinó que va directament per un important
increment de l’endeutament d’aquesta comunitat autònoma,
endeutament del qual tendrem oportunitat més endavant de
parlar perquè hi ha més debats al llarg d’aquests dos dies.

Referint-me ja a les esmenes que el nostre grup ha presentat
a aquest articulat, vull assenyalar en primer lloc que faré
referència a un bloc d’esmenes que afecten fonamentalment les
percepcions econòmiques del Govern, les percepcions d’alts
càrrecs i les retribucions funcionarials més elevades. 

Reclamam un any més la suspensió del ja famós nivell 33
que obtenen alguns funcionaris per ocupar un mínim de dos
anys un alt càrrec. Entenem que no és de rebut que mentre es
manté una situació de crisi, mentre funcionaris continuen amb
el seu sou congelat, determinats funcionaris que per afinitat
política ocupen alts càrrecs de confiança continuïn consolidant
aquest nivell 33 de per vida.

Volem també posar un límit a les retribucions funcionarials
més elevades, a complements com el de productivitat o
específic, a la percepció de dietes tant del Govern per la seva
assistència al Parlament com de tots aquells càrrecs que formen
part de consells d’administració d’empreses públiques. Pel que
fa a dietes, aquestes dietes a què ens referíem, entenem que
s’han d’eliminar directament les parlamentàries per als
membres del Govern i que les d’assistència de qualsevol càrrec
a consell d’administració s’haurien de reduir a 50 euros. S’ha
d’acabar amb allò que els esforços els facin els altres i que qui
és del Govern o de l’entorn i de la confiança del Govern es
continuï omplint les butxaques tot el que pugui. No podem
continuar utilitzant aquest grau d’hipocresia política.

Senyores diputades, senyors diputats del Partit Popular, si
avui no aproven aquestes esmenes l’únic que demostraran és
que és fals allò que diu el president, que diu el conseller i que
diuen tots i cadascun dels portaveus del Partit Popular que
parlen d’aquest pressupost i que diuen que sortirem de la crisi
amb l’esforç de tots, però no, no, senyors diputats, senyores
diputades, la realitat del carrer no és exactament aquesta, uns no
fa uns esforç, sinó que fan un gran sacrifici i d’altres el que fan
és aprofitar-se directament d’aquest gran sacrifici que fan uns.
Per això cada vegada ens trobam que hi ha més diferència entre
els riscs que cada dia són més riscs i els pobres que
desafortunadament també són cada vegada més pobres i,
casualment, aquests que s’aprofiten d’aquesta situació que
pateix una majoria, aquests que treuen tallada d’aquesta crisi,
solen ser els seus protegits, els protegits d’aquest govern, són
els que viuen a l’empara del seu paraigua, són aquells que

malgrat que cada dia guanyen més no se’ls pot afectar
tributàriament com comprovarem més endavant.

En aquest mateix bloc també hem presentat esmenes més
tècniques que busquen aportar llum a determinats paràgrafs
foscos d’aquest articulat o aportar coherència a alguna
disposició que és un autèntic despropòsit com la que afecta els
processos d’homologació de personal.

Hem presentat també esmenes que pretenen resoldre
situacions o necessitats de futur com són les tres que proposen
ampliar la llista de partides ampliables. No són propostes
capritxoses perquè sí ni perquè entenguem o vulguem perquè sí
que aquest pressupost tengui més partides ampliables i li diré
per què.

Miri, una fa referència a crèdits destinats a satisfer
subvencions i ajuts al pla d’habitatge, sent aquesta una àrea molt
sensible on la previsió inicial és fàcil que sigui insuficient.
També entenem que haurien de ser ampliables els crèdits de la
secció 32 que és aquella d’on surt el finançament dels consells
insulars, ja que a la vista de les previsions d’aquest govern per
a l’any 2014 també fan creure que seria clarament insuficient la
partida que figura en aquests moments al pressupost per al 2014.

La tercera ens permet resoldre una contradicció del
pressupost, li explicaré per què. A la memòria de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori figura en concepte de
convenis per a carreteres, per als consells insulars, que s’hi
destinaran entorn a 32 milions d’euros i què ens trobam a la
partida corresponent del programa concret?, que tan sols n’hi ha
poc més de 17. Per tant, per complir amb aquesta memòria de
la conselleria s’haurien de poder ampliar els crèdits d’aquesta
partida en més de 14 milions d’euros. Simplement per això
demanam que aquesta quedi com a partida ampliable perquè es
pugui fer aquesta ampliació en el moment en què el Govern
tengui disponibilitat.

Parlam ara d’aquells que cada any resulten perjudicats per
l’aprovació del projecte de pressupost d’aquest govern del Partit
Popular. Uns clarament són els ajuntaments, la llei preveu que
correspon a aquestes administracions locals a través del Fons de
colAlaboració un 0,7 del total d’ingressos propis de la comunitat
autònoma, l’any 2012 ja reduïren aquesta xifra vostès al 0,5 i
per al 2013 i ara per al 2014 l’han deixat al 0,3. Aquest govern
diu que de fet paga quan toca, cosa clarament dubtosa com
podrem comprovar en altres ocasions, però jo els dic una cosa:
el que és segur és que el que fa és no pagar el que toca, això sí
que és clar, en concret aquest 2013 i el proper 2014 els
ajuntaments de les nostres illes veuran com es retalla l’aportació
a què per llei els correspon arribar des del Govern en més d’un
50% i volen fer creure a tothom que aquest és un govern
complidor quan en realitat el que és, és un govern que fa
trampes. Per això, s’ha de suprimir l’article 18 d’aquest
articulat.
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Una cosa semblant passa amb l’article 20 i els consells
insulars. Els consells també són víctimes de la política ortodoxa
del seu govern, un any més se suspèn l’actualització de quanties
a favor d’aquestes administracions insulars, un any més veuran
els consells com no s’aplica l’IPC a l’aportació que els ha
d’arribar del Govern.

A més ara també els enganen amb una nova llei de
finançament que segons vostès resoldrà de manera definitiva
tots els problemes econòmics que tenen aquestes
administracions. Per això diuen que s’incrementa la secció 32
en 36 milions d’euros i amb això ja han complit, però aquesta
xifra és clarament insuficient, senyores diputades i senyors
diputats, i així ho han reconegut fins i tot representants dels
consells que són del mateix color polític que el d’aquest govern
balear.

Els recordaré una xifra, la primera valoració que es va fer de
les bestretes a compte d’una nova llei de finançament sumaven
46.500.000 euros, es varen reduir posteriorment aquestes
bestretes a 31 milions i, com he dit abans, ara vostès
quantifiquen aquesta millora i aquesta nova llei de finançament
amb una millora de 36 milions. 

Per tant, més de 10 milions d’euros per sota de la primera
previsió i xifra inferior a la que necessiten, sense cap dubte, els
quatre consells per resoldre les seves necessitats per al seu
funcionament ordinari, així com el correcte finançament de les
competències que gestionen. 

Una de les coses que es digueren a la presentació d’aquest
pressupost és que són uns comptes socials, passem a això ara
també, sensibles amb la necessitats dels més desfavorits i per
argumentar-ho destaquen un increment del pressupost de la
Conselleria de Família i Serveis Socials, però el que no diuen és
que així i tot no arriben a cobrir el total de la nòmina de
dependència a pesar de l’increment de la partida. Tampoc no
diuen que aquest pressupost tan social manté una taxa de 20
euros per revisar el grau de dependència i per revisar el grau de
discapacitat. Per això demanam l’eliminació d’aquestes dues
taxes.

També mantenen una autèntica estafa com és la taxa per
emissió de la targeta sanitària. Durant prop de dos anys,
senyores diputades i senyors diputats, aquest govern ha estat
cobrant per una targeta que no emetia, cobrava i es donava
exactament la mateixa targeta que abans d’establir i aprovar la
taxa per a la seva emissió i novament volem reclamar la retirada
d’aquesta taxa injusta.

En aquesta mateixa línia, entenem que els rendiments
derivats de l’aplicació del tipus de gravamen autonòmic de
l’impost sobre hidrocarburs han de quedar afectats al
finançament d’actuacions sanitàries. Per tant, proposam que es
recuperi aquesta vinculació.

Passam ara a una altra frase d’aquest any per defensar el
pressupost d’aquest 2014, diuen “per a 2014 ni es modifica
l’estructura fiscal ni es creen nous imposts”, nova falsedat,
senyores i senyors diputats. És cert que no es creen nous
imposts, després del ridícul que varen fer al llarg de tot el 2013,
és raonable que hagin decidit no incorporar aquella previsió a
2014, ara bé, preguntam, per a vostès les taxes què són?, són
plantes?, són animals?, són pedres?, o són tributs?, perquè si
diuen que no toquen l’estructura tributària, però incrementen,
resulta que per a 2013 més d’un 12% els ingressos per taxes
resulta que ens volen fer creure que no toquen l’estructura
tributària.

Aquests pressuposts tan socials no els impedeixen cobrar
taxes per serveis vinculats a l’educació, a la sanitat, a serveis
socials, a ocupació, a esport o a transport, bus i tren.

I he deixat per al final d’aquest torn dues esmenes, una
referida al tipus aplicable de transmissions patrimonials, ja la
vàrem plantejar al passat exercici, i la recuperam per a aquest,
en què plantejam un ventall entre el 7 i el 12% en funció del
valor de l’immoble, diferent al quadre que aplica el Govern
actualment. Es tracta d’aplicar una fórmula amb una progressió
real o com la mínim més clara que la que aplica el Govern en
aquests moments on els immobles fins als 200.000 euros
tributin per sota del que ho fan actualment... i es quedin al 7 i
que arribin per a aquells a partir d’1 milió d’euros fins al 12%
i s’apliqui aquella premissa que qui més té, més pagui.

La darrera a la qual volia fer referència en aquest primer torn
d’intervenció va referida a la recuperació d’un element
estatutari important des del nostre punt de vista, és el Consell
Econòmic i Social. Aquest govern va eliminar aquest consell
econòmic i social, segurament en algun moment el va destorbar,
varen entendre que no anava per la línia que se li reclamava des
del Govern i varen decidir la seva suspensió. Per tant i per via
d’una esmena puntual també entenem que es fa necessària la
recuperació d’aquest organisme, com dic, estatutari que vostès
varen deixar aparcat, varen deixar dins un calaix i que crec que
tant les institucions com la ciutadania d’aquestes illes necessiten
que torni a ser vigent i que torni a poder emetre els informes que
entengui oportuns en cada cas.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el diputat
Sr. David Abril per un temps de quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats, presidenta. Voldria començar
la meva intervenció expressant el meu suport i el del Grup
Parlamentari MÉS als regidors de MÉS, socialistes i
independents que han passat el vespre tancats a l’ajuntament del
meu poble, d’Inca, en protesta per la privatització a 30 anys de
la gestió d’un bé bàsic com és l’aigua en un acte que dignifica
la política i allò públic, cosa que duim una trajectòria en què
darrerament l’únic que es fa és degradar-ho des de la majoria
absoluta del PP.
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(Alguns aplaudiments)

El posicionament del Grup Parlamentari MÉS en relació
amb l’articulat del Projecte de Llei de pressuposts per a 2014 és
el mateix que respecte del conjunt del pressupost, no hi estam
d’acord, crec que no és cap novetat per a tots vostès, perquè a
l’articulat de la llei és on es fa evident la filosofia, la ideologia
que impregna els comptes públics i que impregna el conjunt de
l’acció de govern del Partit Popular. 

De fet, el primer que hem esmenat és l’exposició de motius,
l’esmena 14544, ni els comptes ni l’acció de govern no poden
ser una bombolla, un parèntesi al marge de la realitat que viuen
els ciutadans i les ciutadanes que ni tan sols són esmentats en
aquesta exposició de motius. Vostès recorren a l’estadística fàcil
i ja només els fa falta dir que la gent compra menys loteria a
Balears perquè confia cegament en la seva acció de govern, no?,
no és enlloc del text de l’articulat ni a l’exposició de motius el
problema central per a la societat illenca que és, com reiteren a
més les dades de l’Institut Nacional d’Estadística a l’enquesta
de condicions de vida, la desigualtat i la pobresa profunda que
afecten greument aquesta comunitat, que afecta la gent que no
té feina, però també fins i tot la gent que té feina perquè el
nombre de treballadors i treballadores pobres immersos en el
bucle atur, pobresa i precarietat, que tantes vegades els he
recordat des d’aquesta tribuna, és infernal.

És a l’exposició de motius d’aquest projecte de pressuposts
que assumeixen un rol o un paper que d’alguna manera ja els ha
estat preassignat perquè hi ha homes de negre, eh?, aquests
homes de negre dolents que han estat ara per Grècia aquests
dies, per Portugal, però vostès són d’alguna manera els homes
de gris perquè callen quan se’ls imposa des de l’Estat un
objectiu de dèficit de l’1%, del 0% per als ajuntaments que són
les administracions que pitjor ho passen, i l’Estat es reserva el
3,7%, el mateix estat al qual cedim... o més ben dit ens lleva un
15% del producte interior brut contribuint i alimentant encara
més aquest empobriment de la població i aquest bucle d’atur,
pobresa i precarietat, ignorats activament a l’exposició de
motius de l’articulat de la Llei de pressuposts, no?, de la mà de
l’altre gran oblit, inexcusable per al Grup Parlamentari MÉS
que és la injustícia fiscal i territorial entre Espanya i les Illes
Balears pel qual justament el grup de la majoria es lamenta aquí
també darrerament dia rere dia. 

Per això, la primera de les esmenes i a la qual he dedicat
més temps és la de l’exposició de motius intentant... o amb un
intent d’aproximar, d’acostar aquesta llei de pressuposts per a
2014 a la realitat del carrer.

Presentam, també en coherència al rebuig a la totalitat a
aquest projecte de llei de pressuposts, tot un seguit d’esmenes
de supressió a cada un dels títols i als capítols, però també tot un
seguit d’esmenes propositives que ara exposaré.

Començaré per la RGE núm. 14549 d’addició, al títol I,
capítol tercer, article setè, on plantejam, ja la vàrem presentar
també l’any passat, que les quantitats percebudes per sentències
de corrupció es destinin a temes socials, l’educació, salut i
serveis socials bàsicament, a l’hora de cercar-los una destinació.
Hem parlat a més aquestes darreres setmanes en aquesta cambra
d’aquesta qüestió, i jo crec que seria bo, seria un bon acte de
reconciliació amb la ciutadania, sobretot pels partits que estan
afectats per aquestes sentències, que hi hagués aquest gest en
favor d’allò social, tan socials que diuen que són o que volen ser
aquests pressuposts.

A l’esmena RGE núm. 14554 d’addició, títol III, capítol
primer, en aquest cas al capítol de personal, plantejam una
austeritat coherent, suprimint les dietes tant dels membres del
Govern com fins i tot dels funcionaris, membres del Govern que
per exemple assisteixen en aquest plenari, o a les activitats del
Parlament. Pensam que això seria coherència. I els funcionaris
que en horari de feina també se beneficien de la participació i de
la percepció de dietes a consells d’administració. Austeritat
conseqüent, com els deia.

L’esmena RGE núm. 14571, la modificació del títol III,
capítol segon, article 18, planteja corregir aquest ofegament dels
ajuntaments que vostès també alimenten i es recreen amb una
nova retallada, rebaixant allò que estableix la Llei de
finançament municipal.

La RGE núm. 14558, d’addició, títol IV, capítol primer, a
l’article 24, operacions de crèdit a llarg termini planteja una
cosa que també té a veure amb un debat de les darreres
setmanes en aquest Parlament, justament arran de la modificació
de la Llei de serveis socials. Què plantejam amb aquesta
esmena? Que si el Govern té crèdits contrets en determinades
entitats bancàries, per tant, aquestes entitats bancàries se
beneficien d’uns interessos que pagam entre tots els ciutadans,
que paga la comunitat, que aquestes entitats amb les entitats
socials sense ànim de lucre, subvencionades pel Govern de les
Illes Balears, quan presenten un aval o un certificat quan tenen
una subvenció, aquella entitat tengui l’obligació d’avançar-los
aquests doblers. Això implicaria que passàssim del mode
kleenex, els que he criticat darrerament, al mode negociació
amb les entitats bancàries, en aquest cas. Pensam que és una
esmena molt coherent amb aquest debat que hem tengut
recentment sobre la modificació de la Llei de serveis socials.

La RGE núm. 14561, títol IV, capítol tercer, amb el
gravamen de la transmissió onerosa de vehicles, planteja una
petita esmena. Novament fan un ús pervers del mals anomenats
imposts verds. Ja vàrem tenir un debat al respecte fa pocs mesos
i que ha quedat aparcat i per màgia, aquests meravellosos
imposts que ens havien d’arreglar la situació financera de la
comunitat han desaparegut a l’articulat de la llei d’enguany.
Però, una mica en la mateixa retòrica verda, però que després no
posen en pràctica quan nosaltres els feim propostes d’imposts
verds de ver, de fiscalitat ambiental damunt la taula, plantegen
un gravamen per exemple per a vehicles anteriors a 2011,
tampoc no importa que siguin vehicles molt vells, de 2.500



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / fascicle 1 / 17 de desembre del 2013 4901

 

centímetres cúbics paguin en l’impost de transmissió onerosa de
vehicles 1.280 euros. Hi haurà vehicles de més de 10 o 12 anys
que valdrà més la transmissió que donar-los de baixa. Supòs que
evidentment això és el que cerquen. Però creim que aquí
l’excusa ambiental no s’aguanta, sobretot quan hi ha molta gent
que fa mercadeig i té una furgoneta vella per quasi fer
subsistència tal i com estan les coses. Plantejam una rebaixa
d’aquest gravamen.

La RGE núm. 14564 d’addició, al títol VII, capítol tercer,
article 28, que ens han transaccionada, benvinguda aquesta
transacció sobre el tema de l’accessibilitat i transparència en les
dades de la liquidació o en els informes d’execució
pressupostària lligats al compliment de l’article 100 de la Llei
de finances. 

I finalment, passaré a descriure o a explicar-los les esmenes
que ha presentat el nostre grup en relació a les disposicions de
l’articulat de la llei.

A la RGE núm. 14565, a la disposició addicional segona,
que parla dels pressuposts generals de l’Estat, dels quals també
n’hem parlat i molt en aquest parlament, sobretot del projecte de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any que ve, plantejam una
cosa molt senzilla i és que ens serveixi per valorar, un poc com
la prova del algodón d’aquell anunci de televisió, el seu nivell
de compromís d’exigir un tracte just pel que fa a les Illes
Balears en inversions territorialitzades en aquest pressupost
general de l’Estat i en inversions estatutàries, que nosaltres ja
vàrem dir en el seu moment, que també trobam que haurien
d’estar recollides a cada projecte de pressupost general de
l’Estat, aquest compromís ha de quedar recollit. La nostra
esmena pretén que demostrin públicament aquesta predisposició
a passar del mode kleenex al mode negociació, exigir allò que
ens toca. I si no, allò que diu el text de l’esmena, que la
comunitat es reserva el dret a litigi si no són tractats igual que
els altres, mirau quina radicalitat, ser tractats igual que la resta
de comunitats autònomes per una part i que es compleixi
l’Estatut d’Autonomia per l’altra, una llei orgànica, tan
legalistes que són quan ens convé. Per tant, plantejam aquest
text com una petita prova, com una prova del algodón perquè es
banyin sobre aquesta qüestió i que passin de la retòrica als fets.

L’esmena RGE núm. 14573, disposició addicional tercera,
sobre el tema del consell, vostès mateixos s’han autoesmenat,
el que plantejava la nostra esmena era millorar el tema del
sistema de finançament i d’alguna manera, deslligar-lo d’aquest
petit xantatge de dir, bé, això fins que no s’aprovi la Llei de
finançament autonòmica, que hi ha el compromís d’aprovar-la
el 2014, però que d’entrada allò que han presentat tampoc no
ens acaba de convèncer i li veim un punt electoralista important.
Però està bé que s’autoesmenin per millorar aquesta qüestió. En
tot cas nosaltres no retirarem la nostra.

La RGE núm. 14575 és una disposició addicional nova, on
plantejam una bonificació tributària del actes documentals
lligats a préstecs per a un primer habitatge, perquè el poc
moviment que hi ha en el mercat immobiliari, per exemple
l’augment de preus que ha estat recollit pels mitjans de
comunicació aquests dies, aquest augment del 2% del preu de
l’habitatge, té poc a veure en la millora de la situació econòmica
i de l’accessibilitat a l’habitatge. De fet s’han incrementat els
desnonaments i minva el poder adquisitiu de la immensa
majoria de la població. I sí té molt a veure amb l’especulació
que afavoreixen les seves polítiques i lleis desreguladores. Per
tant, benvinguda -pensam- tota acció que permeti facilitar
l’accés a l’habitatge al màxim gent possible.

L’esmena RGE núm. 14568 planteja una disposició
derogatòria nova, una cosa que no és nova, que hem reivindicat
diverses vegades des d’aquesta cambra i és la supressió de les
taxes per a expedició de la targeta sanitària; una taxa que a part
d’injusta, pensam que està absolutament inflada en relació al
cost real del servei, i la taxa de revisió del grau de discapacitat
i dependència, que varen instaurar a l’anterior llei de
pressuposts. Aquesta esmena que ens permet recollir la foto del
que representa d’alguna manera la filosofia que l’articulat de la
llei perquè a una altra part de l’articulat planteja, i també els
hem presentat una esmena de supressió en aquest cas, la RGE
núm. 14569, rebaixar el gravamen de bingos i casinos. Idò,
nom, escoltin, mantenguin el gravamen de bingos i casinos i
llevin la taxa de la targeta sanitària i de la revisió del grau de
discapacitat i dependència. Això és fer uns pressuposts socials
de ver i no només quedar-se amb la retòrica. Jo crec que és una
foto molt clara de la seva política.

Amb l’esmena RGE núm. 14567 plantejam suprimir la
disposició derogatòria única, perquè vostès aprofiten per
suprimir, així per lo bajini, has de mirar llei per llei per veure
què cau mitjançant aquestes disposicions derogatòries, idò ens
carregam el Consell Assessor de l’Agència Tributària. Ja ens
hem carregat el CES, com ha recordat el company del Grup
Socialista, el Consell de la Joventut, tal, ... bé, idò ara, ja en
parlarem quan arribi el torn del pressupost de la Conselleria
d’Hisenda, que nosaltres plantejam que s’ha de potenciar, i
quan, en general allò que hi ha d’haver és més vigilància i més
control social, allò que feim és suprimir el Consell Assessor. Es
dirà que no funcionava, idò en allò que s’ha de treballar és per
millorar-lo i això seria coherent amb aquesta esmena que ens
han transaccionat també perquè les dades d’execució del
pressupost siguin més transparents i més accessibles. El que ens
pareix incoherent és que ens transaccionin aquesta esmena a
l’article 100 i per l’altra banda, amb l’altra mà es carreguin el
Consell Assessor de l’Agència Tributària.

I finalment, ara ja acab de ver, plantejam suprimir amb pocs
matisos la disposició final quarta, amb les esmenes 14570 i
14576. Taxes, taxes i taxes, molt coherent per altra banda en
aquest cas amb la seva política fiscal absolutament esbiaixada,
i ho han manifestat reiteradament, sobretot el portaveu del Grup
Parlamentari Popular en comissió i també en plenari. Aquí és on
segurament l’anterior conseller d’Hisenda feia més
exhibicionisme de l’ortodòxia, l’actual afortunadament no en fa
tanta, però després a l’hora de la veritat, el text i els números
són així. Vostès converteixen, més enllà de la improvisació que
d’alguna manera també fa quadrar els comptes, aquesta idea que
el ciutadà o la ciutadana cada vegada que s’adreça a
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l’administració, als serveis públics, ha de treure la cartera,
perquè li clavaran. 

De fet, jo crec que també s’han autoesmenat en algunes
coses per suavitzar aquesta política de taxes, taxes i taxes, que
al final acaben perjudicant moltíssima gent, cosa que podrien
solucionar amb una altra política fiscal, jo crec que aquí també
queden en evidència perquè reiteradament també han rebutjat
les propostes de nous imposts, en termes de gravar la gent que
més guanya, en el poc que ens correspon de tram d’IRPF,
imposts ambientals, imposts de dipòsits bancaris, tot això que
nosaltres hem presentat, alguna encara fa cua, qualque
proposició de llei en aquest parlament, que encara tendrem
oportunitat de debatre en el proper període de sessions, però que
demostren que tenim dificultats objectives a nivell de comptes
públics i de comptes d’aquesta comunitat que és el que
començam a debatre avui matí al llarg d’aquests 2 o 3 dies en
aquest parlament, però es poden fer uns altres comptes públics,
evidentment si es volguessin fer.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Antoni Camps, per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Els pressuposts de 2014, que aquests dies aprovarem i en aquest
cas el seu text articulat, són una continuació de les reformes ja
iniciades en els pressuposts de 2012, una continuació en la línia
iniciada aquesta legislatura de contenció de la despesa, de
control del dèficit i de l’aplicació del principi d’austeritat en la
gestió pública. 

És per açò que aquest text articulat que ara debatem,
contempla diversos aspectes que van precisament en aquesta
direcció. I m’agradaria fixar-me en diversos aspectes. Podem
destacar, per exemple, que es mantenen sense cap tipus
d’increment les retribucions dels membres del Govern i la resta
d’alts càrrecs. També es mantenen congelades les retribucions
dels membres de la Sindicatura de Comptes i de tot el personal
al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens
instrumentals dependents, empreses públiques i altres
organismes vinculats.

Per altra banda, es restringeixen encara més les condicions
per a la tramitació d’expedients de despesa, susceptibles de
generar dèficit. A partir d’ara, les generacions de crèdit es
vincularan al reconeixement del dret de cobrament corresponent
i no només a la simple previsió de l’ingrés. És molt important
aquesta qüestió, perquè abans açò donava la possibilitat de
generar nova despesa, en funció d’una possible previsió d’un
ingrés, que si després no venia generava un nou dèficit.

També es reforcen la centralització i el control de les
operacions d’endeutament, sobretot per allò que fa referència a
empreses públiques i altres ens instrumentals. I seguint també
en la mateixa línia de limitar les partides ampliables, en aquells
casos absolutament necessaris, a fi de limitar al màxim possible
la generació de dèficit. 

Són mesures necessàries, són mesures imprescindibles que
caminen en aquesta direcció de contenció de la despesa i de
control del dèficit. Són elements fonamentals que estan a la base
de la recuperació de la nostra economia. Aquestes mesures
permeten precisament la sostenibilitat i la viabilitat de la nostra
comunitat autònoma. Fan possible que ara es pugin pagar als
proveïdors, que ens puguem finançar en millors condicions i
amb més facilitat. I tot açò genera confiança al sector
empresarial, que fa que incrementi les seves inversions i que a
poc a poc perdin la por a contractar més gent. Aquesta és la
realitat que estam vivint. Estam veient dia rere dia com les
notícies econòmiques de cada vegada són més positives. I açò
és fruit d’aquesta política de contenció de la despesa i de control
del dèficit.

Però passem al debat de les esmenes que han presentat tant
el Grup Socialista com el Grup MÉS. El primer que he de dir és
que en una gran part aquestes esmenes, ja ho hem dit, són de
copiar y pegar. Són pràcticament, moltes, les mateixes de l’any
passat. N’hi ha d’altres que si s’aprovassin suposarien
augmentar el dèficit, com és el cas de les que fan referència a
incrementar el nombre de partides ampliables, a l’eliminació del
fons de contingència, o les que pretenen eliminar algunes taxes.
Altres esmenes van en contra del Pla econòmic financer i de
reequilibri econòmic. D’altres demanen qüestions que una llei
de pressuposts de no pot incloure i que, en tot cas, s’haurien
d’incorporar a altres lleis. I d’altres directament vulneren la
legislació estatal bàsica. 

En una altra categoria hauríem de posar la majoria
d’esmenes que ha presentat el Grup MÉS, que ja estan en una
altra òrbita. Totes elles pràcticament de supressió, esmenes que
si s’aprovassin deixarien sense efecte els pressuposts. Són
esmenes que no presenten alternativa, simplement supressió. I
són la constatació del model antisistema i caòtic que propugna
l’extrema esquerra en aquest parlament, no a tot i que els
ciutadans s’arreglin. Fins i tot la que fa referència a l’exposició
de motius podria perfectament encapçalar la constitució de
Veneçuela. 

Passem ara a les partides ampliables. Intentaré fer referència
a aquestes partides ampliables que, com ja he dit abans, són
aquelles on es poden fer ampliacions de crèdit, en càrrec al
resultat de l’exercici. Nosaltres consideram que aquestes
partides han de ser absolutament excepcionals. Des del nostre
punt de vista creim que hem de limitar al màxim possible els
supòsits que poden donar lloc a aquests tipus de modificacions,
per tant, no podem acceptar esmenes que l’únic que fan és
desvirtuar aquesta excepcionalitat. 

Hi ha esmenes, tant del PSIB com del Grup MÉS, que
demanen l’eliminació del fons de contingència, una partida que
s’utilitza per fer front a pagaments imprevistos i urgents. De fet,
es dedica a pagar les indemnitzacions fruit de sentències
judicials, en bona part provocades per decisions preses durant
el pacte de progrés. Si no hi hagués aquest fons de contingència,
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aquestes indemnitzacions s’haurien de pagar igual i s’haurien de
pagar a càrrec d’un major dèficit. És evident que eliminar el
fons de contingència és una insensatesa, però és que a més a
més seria ilAlegal. La Llei Orgànica 2/2012, de dia 27 d’abril,
obliga precisament a incorporar als pressuposts aquesta partida.
El seu problema és que no escolten. L’any passat, i, si no, mirin
el Diari de Sessions, ja els vaig dir que el fons de contingència
era obligat per llei. I vostès enguany tornen presentar la mateixa
esmena, copiar y pegar, insisteixen que facem ilAlegalitats.
Lògicament no ho acceptarem.

Altres esmenes, m’agradaria fer referència a unes del Partit
Socialista, són directament ilAlegibles, com les 14192, 14193 i
14198. Per posar-los un exemple, els llegiré la 14193, diu: “la
quantia global del complement de productivitat, a què es
refereix l’article 121.3.c), de la Llei 3/2007, de 27 de mar, de
fundió pública, de la comunista autònoma de les Illes Balears,
no pot expedir del 5%, sobre les sobre les -sobre les sobre les-
crèdits iniciaos del capítulo 1 de cada sección de despeas, o si
n’és el cas, sobre las dotaciones iniciaos de personal de cada ens
del sector público autonòmic integral en les pressuposts
generala de la comunista autònoma”...

(Algunes rialles)

En fi, ... hi ha dues possibilitats, o bé no es repassen les
coses, és clar que no s’ho han repassat i fan feina al tun-tun, o
bé l’altra opció és que, i donada la deriva cap a l’extrema
esquerra que pateix el Partit Socialista realment, els ha traït el
subconscient i el que vol és que aprovem aquesta esmena, per
convertir Balears en una comunista autónoma, que jo no sé... a
què ens conduiria, però bé, en fi, ja no sé realment què pensar.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però fins i tot essent generosos, essent generosos..., suposem
que aquesta esmena estigués ben escrita, suposem que estigués
ben escrita. Idò, bé, aquesta esmena seria totalment
innecessària, perquè després de l’entrada en vigor 3/2007, de la
funció pública de la CAIB, ja no és necessari que els
pressupostos anuals regulin el complement de productivitat; és
a dir, vostès copien malament i fins i tot és que són innecessaris
perquè la llei ja preveu el que vostès volen preveure en aquestes
seves esmenes.

Fons de cooperació local. Tenim un altre grup d’esmenes
que fan referència al Fons de cooperació econòmica amb les
entitats locals i la suspensió per a l’any 2014 de l’actualització
de quanties a favor dels consells insulars. Miri, sense cap tipus
de dubte tots voldríem poder dedicar més recursos als
ajuntaments i als consells insulars, però hem de tenir en compte
que els doblers disponibles són els que són, tots ens hem
d’estrènyer el cinturó, ho hem dit moltes vegades, i totes les
administracions han de fer un esforç per ajustar-se i reduir
despeses. No obstant açò és molt curiosa la sobrevinguda
preocupació que avui els dos portaveus han manifestat sobre els
ajuntaments, una preocupació que es va convertir en una total
indiferència i menyspreu quan van governar a l’anterior
legislatura. És important recordar-ho. Per només posar un
exemple: el pacte de progrés va fer una modificació de crèdit de
18.800.000 euros que van llevar precisament del Fons de
cooperació local, i els van gastar en despesa ordinària, i van
bloquejar, a més a més, 10 milions d’euros de la mateixa

partida. Vostès avui ens parlen de fons de cooperació i vostès
són els primers que van deixar sense un duro aquesta partida en
els pressupostos de 2011. En fi... 

En tot cas de res de tot açò no parlaríem si la disponibilitat
econòmica fos una altra. No parlaríem de donar més o menys
als ajuntaments; no parlaríem de si pujar més taxes, si no les
pujam; si pujar impostos, si no els pujam. Mirin, per a l’any
2014 tindrem 398 milions menys de disponibilitat que el darrer
pressupost de 2010. En el pressupost de 2010 es pagaven als
bancs, entre amortitzacions i interessos, 171,5 milions d’euros.
En canvi dins el 2014 haurem de tornar 960,6 milions, entre els
quals s’inclouen els 200 milions dels bons patriòtics, és a dir,
2,6 milions d’euros diaris, 110.000 euros cada hora haurem de
tornar als bancs. 

I així i tot, tenint prop de 400 milions menys de
disponibilitat respecte a l’any 2010, aquest govern ha prioritzat
la vessant social, ha augmentat les partides d’educació, de
sanitat i de serveis socials respecte de l’any 2013, i, el que és
més significatiu, es dediquen 26 milions més a sanitat que en els
pressuposts de 2010 i 18 milions més en serveis socials, a pesar
que abans les polítiques d’immigració estaven incloses a la
Conselleria de Serveis Socials i ara no, amb la qual cosa podem
dir que la Conselleria de Benestar Social s’ha incrementat
respecte al darrer pressupost del pacte en més d’un 30%.
Enguany, per a l’any 2014, hi han fet referència els grups
anteriors, la partida de nòmina de dependència serà -sempre ho
ha estat- crèdit ampliable, i serà per a l’any 2014 quan més
doblers s’hauran pressupostat per a aquesta qüestió, per a
dependència. Arribarem fins als 28 milions d’euros. Mai no
s’havien pressupostat tants de doblers de forma inicial en
aquesta qüestió.

Per tant si tenim en compte totes aquestes consideracions
podem dir perfectament que els pressupostos 2014 són els més
socials, molt més socials que els darrers pressupostos del pacte
de progrés, i els més socials d’aquesta legislatura.

Finançament dels consells insulars. Quant a les esmenes que
fan referència al finançament dels consells insulars consider que
s’haurien de retirar, s’haurien de retirar des del moment en què
s’ha acordat entre el Govern i els consells un nou model de
finançament que suposarà una millora del finançament actual
dels consells insulars, que passaran de rebre 208.129.505,72
milions d’euros del model encara vigent als 240.629.505,69 de
2014, és a dir, 32,5 milions d’euros més. Hem de recordar que
el finançament actual dels consells estava establert a la Llei
2/2002, de 3 d’abril, una llei que preveia la seva pròpia reforma
l’any 2007. El pacte de progrés va ser incapaç en els seus quatre
anys de govern d’arribar a un acord per a la revisió d’aquesta
llei, perpetuant una situació anòmala que va impedir actualitzar
de manera correcta el cost de les competències. La solució a
aquesta incapacitat va ser establir amb caràcter transitori un
sistema de bestretes o aportacions addicionals al marge del
sistema, a fi de reforçar la suficiència financera de les
institucions insulars, una fórmula que era un nyap pressupostari
que deixava a la voluntat o a les possibilitat de liquiditat del
govern de torn poder transferir les bestretes acordades.
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A la fi s’ha pogut acordar un nou model de finançament, que
hem de recordar que ha tingut la dificultat d’haver-se de
negociar en un moment de crisi econòmica i de restriccions
pressupostàries. El nou sistema de finançament dóna resposta a
dèficits estructurals de finançament dels consells; elimina els
convenis de finançament de les grans competències, de manera
que açò ja no dependrà de la voluntat del govern de torn; dóna
estabilitat als ingressos en funció de variables objectives, i
permet també participar en els increments dels ingressos de la
comunitat autònoma; garanteix el principi de suficiència i de
mínim que estableix l’Estatut d’Autonomia; preveu la revisió
cada quatre anys de les variables objectives de repartiment, i
reconeix l’autonomia dels consells insulars. A més, el text
determina que la quantia rebuda l’any 2014 serà el mínim que
hauran de percebre els consells insulars en vista a les revisions
anuals, amb la qual cosa la quantia que rebin en el futur no
podrà estar mai per davall d’aquesta xifra.

L’acord pres pel Govern i pels consell insulars és clarament
satisfactori per a tots, és una fita històrica que resol de forma
consensuada i definitiva els problemes de finançament dels
consells, un acord que és bo per a tots però que no agrada, pel
que veig, a l’oposició, perquè en el fons l’oposició no vol
resoldre els problemes del ciutadà, sinó que el que vol és fer
bona aquella màxima que diu “quan pitjor, millor”. En fi..., una
altra qüestió que realment posa en evidència l’oposició i els
grups dels partits d’esquerres.

En qüestió de taxes, quant a les esmenes que fan referència
a les taxes, cal dir abans de res que en aquests pressupostos, en
aquest text articulat, es preveu una nova exempció a la taxa per
l’expedició de la targeta sanitària en favor de les persones que
perceben pensions no contributives o que siguin beneficiàries de
la renda mínima d’inserció. La taxa per revisió de discapacitat
i la de dependència és gratuïta per a les revisions ordinàries,
només es cobren aquelles en què l’usuari ho demana de forma
extraordinària. Les taxes, com a criteri general, consideram que
amb les actuals restriccions pressupostàries és necessari exigir
l’abonament de taxes pels serveis que fa l’administració i que
generen un cost, d’acord amb el principi d’intentar recuperar
almenys una part del cost del servei. Si no es fes així el cost del
servei l’hauríem de sufragar entre tots, amb els impostos que
pagam tots, utilitzem el servei o no l’utilitzem. Consideram que
és molt més just que determinats serveis que presta
l’administració els paguin aquells que els utilitzen, i no tothom.

En definitiva, i com a resum, ja per acabar, podríem
qualificar les esmenes d’un simple copiar y pegar, fins i tot
algunes, com ja heu pogut veure, estan mal copiades. No
aporten res substantiu als pressupostos. Sembla que per als
partits de l’oposició l’aprovació dels pressupostos és un tràmit
més, no hi mostren cap tipus d’interès, no hi presten cap tipus
de dedicació ni atenció, ni esforç, i simplement el seu interès és
cobrir l’expedient. En general són unes esmenes decebedores,
previsibles i repetitives. Així i tot...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, sí, vaig acabant. Així i tot hem pogut transaccionar-ne
dues, una del Partit Socialista i una altra del Grup MÉS, durant
el tràmit parlamentari, i estaríem disposats a aprovar-ne més, si
realment fessin la feina que toca i presentassin unes esmenes
solvents i serioses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de rèplica, i per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula per un temps de cinc
minuts el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, passem a la seva brillant
intervenció. Miri, efectivament, crec que l’única veritat que ha
dit ha estat quan ha començat la seva intervenció, que ha dit que
aquest pressupost era una continuació. Efectivament, són més
del mateix, del mateix que els altres anys, cauen en les mateixes
errades que els altres anys, prenen el pèl a la mateixa gent que
els altres anys...

(Alguns aplaudiments)

...protegeixen els de sempre, són exactament el mateix. És
l’única veritat que ha dit vostè en tota la seva intervenció.

I, miri, li diré una cosa: vostè, que diu que aquest grup no fa
feina i que fa un cortar y pegar, i..., i bé, jo fins i tot crec que
també en algun moment el portaveu del Grup MÉS ja li va dir
també que, clar, si vostès no fan cas en cap moment a les
propostes de l’oposició no és tan estrany que un any rere l’altre,
si són propostes que entenem que són coherents, es vagin
presentant novament. Per tant no és un copia pega, és que
vostès no fan cas a ningú!

Però anem al copia y pega, Sr. Camps, perquè vostè d’això
també en sap, vostè també en sap, i li diré que la seva
intervenció sí que és un copia y pega. A la seva intervenció
cada any diu el mateix, cada any diu les mateixes bestieses!, per
dir-ho clarament, Sr. Camps, i li posaré un exemple: miri, vostè,
Sr. Camps, no escolta, vostè sí que porta la intervenció, que
l’agafa d’un any per l’altre, surt aquí i la llegeix, però no ha
escoltat res del que s’ha dit aquí i crec que ni tan sols no s’ha
llegit realment les esmenes. Li diré per què. Ha fet referència al
fet que els dos grups de l’oposició han presentat esmena
d’eliminació del fons de contingència, i això és una mentida; és
una mentida perquè vostè no s’ha llegit la nostra esmena. La
nostra esmena diu clarament, Sr. Camps, “suprimir el punt 4
d’aquest article”; sap vostè a què fa referència aquest punt 4?
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No ho sap, veritat? Clar, no se l’ha llegit, com ho ha de saber?
Aquest punt 4 demana, diu que no s’incorporin al proper
exercici els romanents d’aquesta partida, i el que demanam és
que això se suprimeixi i que s’incorporin! Però vostè, clar, com
que no s’ho ha llegit, ve aquí, critica perquè som de l’oposició,
i fa el paperot que fa. Res més.

(Remor de veus)

A veure... Ens diu que..., m’ha semblat, a més, i li ho he de
dir així de clar, encara que perdi tot el temps que em queda crec
que val la pena fer referència a la seva patètica intervenció
referida a una esmena en concret.

(Més remor de veus)

És vostè... està vostè tan buit d’arguments, tan buit de
contingut, que no se n’adona que quan fa aqueixa burla d’una
esmena no està afectant als diputats aquí asseguts. Segurament,
com que es tracta d’una errada de transcripció, està afectant a
algun empleat que haurà passat això i que gràcies a vostè ara es
deu sentir malament, gràcies a vostè. Però vostè, que és tan
amic de tot allò que es fa i que es repeteix, i que diu que tot ho
repetim, resulta que aquesta esmena, Sr. Camps, aquesta sí que
és una còpia d’una exactament igual de l’any passat, i vostè sap
exactament què diu, i és tan buit d’arguments que no és capaç
d’entrar al fons de la qüestió i s’ha de limitar a llegir una errada
informàtica.

(Petit aldarull)

És patètica, la seva intervenció, Sr. Camps, a més de
ridícula, perquè el que ha fet vostè aquí sortint i retraient això
és demostrar la seva incapacitat d’un debat seriós sobre aquest
tema i aqueixa qüestió.

Em diu dels ajuntaments, també, m’ha parlat dels
ajuntaments. És molt fàcil fer el que fan vostès. Critica el que
hi havia abans, però sap què li dic, Sr. Camps?, abans els
ajuntaments, si el Govern incomplia, tenien dret per la via que
fos de reclamar el 0,7 que els correspon per llei. Ara, com que
vostès el que han fet és eliminar aquest 0,7 i han passat al 0,3,
no tenen dret a reclamar el 0,7. I que fan, com sempre, vostès?,
amb prepotència, aplicant la seva majoria absoluta
despòticament el que fa és modificar les lleis per adaptar les
lleis a la seva gestió! No és que la seva gestió s’adapti a les
lleis, vostès modifiquen la llei perquè s’adapti a la seva gestió.
És francament penós, Sr. Camps, penós. 

Sobre el tema de la dependència. Em diu vostè que mai no
hi havia hagut tant. És ridícul, Sr. Camps. El pressupost que
vostès destinen a dependència ni tan sols no arriba a la
liquidació de la mateixa partida de l’exercici 2012, Sr. Camps,
ni arriba a això!, i vostès encara, que són magnífics perquè l’han
incrementat.

I el tema dels consells, també hi he de fer referència encara
que se m’acabi el temps i breument. Miri, és molt greu el que es
fa amb els consells per tercer any consecutiu. Es congelen les
quanties que s’aporten a aquests consells, es congela
l’actualització de l’IPC; i per què dic que és greu?, perquè
aquest mateix articulat que s’utilitza per congelar aquest IPC
posa a un altre article -i atents, senyors, perquè això té la seva
importància- posa que en canvi sí s’incrementarà l’IPC en
aquells tributs propis del Govern. Per tant incrementar l’IPC
quan és l’hora de cobrar, sí; aplicar l’IPC quan s’ha de pagar,
no. Això novament, Sr. Camps, és fer trampes, és jugar brut. No
són vostès honestos amb els consells, i no els ajuden amb
aqueixa nova llei de finançament, Sr. Camps. Vostè, com jo
mateix, sap que aqueixa aportació de 36 milions és insuficient
perquè els quatre consells tenguin coberta la seva gestió...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. ...del dia a dia i, a més, la gestió
d’aquelles competències que els són pròpies. És així de clar.
Vostès no fan política, vostès fan trampes, manipulen les xifres
i a més a més llavors no tenen respecte absolutament per ningú
en les seves intervencions. Gràcies.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica. Té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS, el Sr. David Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo crec que el Sr. Camps -ja li ho he dit altres vegades-
cada vegada que apelAla a Cuba, a Veneçuela i tal, crec que li
convendria, seriosament, ja per una qüestió de salut mental,
deixar de veure Intereconomía, que a més parla molt d’eficàcia
i dóna lliçons del que s’ha de fer amb l’economia però no paga
els seus treballadors, cosa que és digna d’elogi.

El següent que hauria de fer és posar-se d’acord el portaveu
del partit de la majoria i el Govern, perquè vostè diu que aquests
pressuposts són de continuació i el missatge del Govern és que
són els pressuposts del punt d’inflexió. Crec que s’haurien
d’aclarir. A nosaltres sí que ens agradaria que fossin uns
pressuposts que marcassin un punt d’inflexió, però evidentment
són el que vostè diu, uns pressuposts de continuïtat que no
responen a les necessitats reals de la gent. 
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Ens acusa de fer cortar y pegar, i, el que és pitjor, diu que
els grups de l’oposició volem convertir els pressupostos i el
paper que fa aquest parlament en un tràmit. O sigui, qui du 25
decrets llei ens parli -o 25 decrets- ens parli de convertir en
testimonial el paper del Parlament o de l’activitat parlamentària,
jo crec que s’ho haurien de fer mirar, perquè això és el que estan
fent vostès, desfigurar el que ha de ser el paper del Parlament
tant pel que fa a la seva funció legislativa com pel que fa a la
seva tasca de control de l’acció del Govern.

I de veres que no sé com ho ha fet, ha fet així com una serp,
però ha navegat absolutament i no ha respost ni un sol dels
enfrontaments, ideològics, si vol, que li he plantejat amb les
esmenes del nostre grup parlamentari, ni un. I li plantejaré ara
el mateix que li he dit en forma de preguntes. 

Està d’acord a destinar els doblers de les sentències per
casos de corrupció que es tornin a les arques públiques a temes
socials, sí o no? Està d’acord que es deixin d’acumular sous i
dietes, sí o no? Vol defensar una austeritat coherent, sí o no?
Vol destinar els recursos justos i que els corresponen als
ajuntaments, que ja estan prou ofegats, sí o no? Vol negociar
amb els bancs perquè les entitats socials, ja que se’n duen un
dineral d’interessos d’aqueixa comunitat, puguin cobrar, sí o
no?; no estam parlant de donar cap regal. Volen ser coherents
amb els instruments de transparència i control, sí o no? Volen
que els consells siguin realment els governs de cada illa i que
puguin gestionar de manera eficient i donar cobertura als serveis
bàsics i sobretot als serveis socials que ells gestionen?, o només
els volen imposar la seva llei de finançament davant la qual
acoten el cap amb la primera oferta que els fa el Sr. Bauzá? Sí
o no? 

Es volen banyar i passar de la retòrica als fets en qüestió de
finançament, en qüestió d’inversions estatutàries, en qüestió de
pressuposts generals de l’Estat, sí o no? Volen continuar cobrant
-perquè amb això sí que són innovadors, eh?, a innovació
dediquen molt poquet, a inversions en innovació i en I+D+I-
però, innovant a crear taxes i a convertir, com els he dit abans,
la relació, cada vegada que una persona s’adreça a
l’administració en un haver de treure la cartera, sí; volen
continuar fent això sí o no? Perquè... Ah, bé, a aquesta la
resposta era que sí, perquè ja no és una qüestió de necessitat,
perquè van canviant el discurs a conveniència; varen començar
imposant el tema de les taxes, innovant amb això de les taxes
perquè feia falta, perquè nosaltres els havíem deixat un forat
econòmic i no sé quantes coses més, tot un drama, però ara avui
em reconeix que és una qüestió de filosofia, i a més ho va dir
també en comissió.

I diu “hi ha dos models: que pagui tothom o que pagui qui
utilitza els serveis” i aquesta afirmació es basa en dues
falAlàcies: la primera, que els ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta comunitat ja paguen amb els seus imposts perquè el
servei públic funcionin i es gestionin el millor possible, la
segona és que no tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat tenen 10.000 milions d’euros per invertir a Mèxic,
aquesta és una petita apreciació que haurien de tenir en compte
i que els apunta també per on podrien anar, no és el nostre grup
parlamentari que és s’emmiralla a Cuba i se’n va de viatge cada
dos per tres ni inverteix allà, són altres que també podrien ser
més solidaris amb aquesta comunitat i per aquí hi ha una via de
finançament.

Insistesc amb el missatge que hem volgut donar i transmetre
amb les nostres esmenes, amb les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, uns altres comptes són possibles, uns
comptes que parteixin, que comencin, començant per
l’exposició de motius, de les necessitats de la gent i d’aquesta
situació d’estat d’emergència que hi és, sí o sí, els agradi o no
els agradi, uns comptes públics són possibles i necessaris.
Nosaltres voldríem realment que fossin i que marcassin aquests
comptes públics un punt d’inflexió, però molt em tem que
continuaran sent o que continuaran perseverant amb els comptes
dels homes de gris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica, té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els pressuposts de 2014
efectivament són una continuació del que han estat els darrers
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, una continuació en
la mateixa línia de contenció de la despesa i del control del
dèficit, precisament van en sentit contrari als pressuposts i a la
gestió econòmica que va fer el pacte de progrés a la darrera
legislatura, totalment en sentit contrari, mentre que abans es va
triplicar l’atur, mentre que abans es va triplicar l’endeutament,
en aquests moments l’atur davalla, en aquests moments les
empreses comencen a funcionar, comencen a invertir i es
comença a crear ocupació en aquesta comunitat autònoma, tot
el contrari del que passava a l’anterior legislatura. Per tant,
efectivament, són continuistes en el sentit aquest que dic i
perquè van totalment en línia contrària a la que vostès varen
plantejar.

Sr. Boned, veig que li ha sabut molt de greu, molt de greu,
l’ha afectat profundament mostrar les seves vergonyes, aquesta
esmena i dues més que hi ha com aquesta són, crec..., és a dir,
mantenir aquesta esmena fins avui amb la possibilitat que es
pogués aprovar és realment lamentable, és realment lamentable.
Aquesta esmena du la firma de la Sra. Francina Armengol,
aquesta esmena algú l’hauria d’haver repassada, algú se
n’hauria d’haver adonat..., vostè mateix ja que llegeix les totes
les esmenes que no llegeix ni les seves, s’hauria d’haver adonat
que l’esmena estava malament i no fer el paperot que ha fet avui
i deixar en ridícul a aquest parlament amb esmenes que no tenen
sentit ni tenen raó de ser.

No, no, el ridícul l’ha fet qui ha presentat aquesta esmena i
no l’ha retirada a temps, perquè en comissió ja li vaig dir que
aquesta esmena era errònia i vostè l’ha volguda mantenir fins al
darrer moment duent al Parlament i al Ple del Parlament una
esmena que és totalment ilAlegible i que no té cap tipus de sentit.
Per tant, el patètic és el que vostè ha fet avui.
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I aquesta errada és simplement una mostra més de la seva
lleugeresa, de la seva forma de funcionar, és una mostra més
que vostès fan les coses al tun-tun, que vostès copien any rere
any el mateix, que vostès són incapaços de copiar les coses...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...és clar, és a dir, no és..., això és la punta de l’iceberg, de la
seva forma de funcionar. Tant de bo fos un simple error!, el
problema és que és la punta de l’iceberg d’una forma de
funcionar tot a la lleugera i sense... i al tun-tun.

Mirin, altres qüestions, quan rall de les taxes, rall de
determinats serveis, no de tots els serveis, determinats serveis
que representen un cost per a aquesta comunitat autònoma, jo
crec que ha de pagar aquell cost o almenys una part important
d’aquell cost aquell que empra aquell serveis i no l’hem de
pagar entre tots amb els imposts de tots, crec que açò és una
qüestió de sentit comú, és a dir, aquell servei que l’empren
determinades persones, idò aquelles persones que paguin aquell
servei, perquè del contrari el que feim és pujar imposts a tots,
que no empram aquell servei.

Sous i dietes, mirin, estaria molt bé i seria molt coherent
amb el que vostès defensen si l’eliminació de les dietes als
càrrecs de Govern i per assistència a determinats consells
d’administració, si això ho fessin amb caràcter retroactiu, estaria
molt bé que l’esmena que fan fos amb caràcter retroactiu i que
els consellers que aquí asseuen, que eren consellers abans,
tornessin aquelles dietes que varen cobrar. Açò estaria molt bé,
és a dir, per ser coherents, però és clar, el que no pot ser és que
quan governam no feim aquestes esmenes i quan som a
l’oposició feim les esmenes perquè el que governa es llevi
aquestes dedicacions. Crec que és realment una incoherència i
demostra realment quin tipus d’oposició tenim avui aquí.

(Remor de veus)

Entitats socials, els bancs..., deia el Sr. Abril, els bancs, els
bancs, els mateixos bancs als quals vostès no volen que paguem,
aquells deutes que vostès no volen que paguem als bancs, ara
demanen als bancs que tenguin un tracte especial amb les
entitats socials. Escolti, em sembla molt bé i és una molt bona
idea, però les entitats socials..., les entitats bancàries cada una
es independent i cada una fa el que creu que ha de fer, són
empreses privades, són empreses privades, comprenc que vostès
amb el seu sistema no entenen el que és una economia privada
i el que són empreses privades, però les empreses privades tenen
la seva independència i des del nostre punt de vista, qualsevol
intervencionisme...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, deixi d’intervenir. Senyors diputats, silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, bé, ...es posen molt nerviosos, qualsevol
intervencionisme dins l’economia privada, crec que és negativa.

En qualsevol cas, crec que aquests són els millors
pressuposts que en aquests moments es poden fer, que podem
fer en aquesta comunitat autònoma, uns pressuposts -i ho hem
dit- que estan llastrats per un model de finançament injust, ho
deia el Sr. Abril, que no ens aporten el que realment mereixem
i que ens suposa haver de fer més esforços que altres comunitats
autònomes i açò és cert, que els pressuposts estan llastrats per
un sistema de finançament que és injust, és una situació que
volem canviar i que afortunadament hem trobat bona
predisposició al Govern central per tal de posar en marxa una
nova reforma d’aquest model de finançament. 

Són uns pressuposts també que han de fer front a la pesada
càrrega... aquí ningú no ha dit res de tot açò, d’un deute terrible
que suposa haver de pagar 2,6 milions d’euros cada dia en
devolució de deute i d’interessos, això és un autèntic absurd,
fruit de quatre anys de disbauxa i de despesa desmesurada. 

Són uns pressuposts que necessàriament han de ser austers,
han de mirar molt prim en la despesa i que intensifiquen totes
les mesures de control i tenen com a objectiu de dèficit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, acabi.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, ... un 1% no perquè ens ho marquin des
d’Europa, no perquè ens ho marquin des de Madrid, perquè
volem que sigui un 1% i tant de bo pogués ser menys.

Estam en la bona senda, hem posat els fonaments de
l’estabilitat, hem posat ordre als comptes públics i totes les
dades econòmiques apunten en la bona direcció, 2014 serà l’any
de la consolidació de la recuperació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...vaig acabant, i queda molt per fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, acabi.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...però també és cert que s’ha fet molt, hem donat la volta a la
truita i ara només queda aprofundir en la mateixa línia que s’ha
emprès des que va començar aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop acabat el debat de l’articulat del projecte de llei,
procedirem al debat de les esmenes que es mantenen a les
seccions, entitats públiques, empresarials, societats mercantils
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària.

Debat número 2 de totalitat. Agrupació de la secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, amb les seccions
i entitats afins. 

Debat 2 de totalitat. Esmenes a la totalitat. Grup
Parlamentari Socialista, secció 11, Vicepresidència i Conselleria
de Presidència, RGE núm. 14220; l’Ens Públic Radiotelevisió
de les Illes Balears, 14465; a la Radiotelevisió de les Illes
Balears, 14480; Televisió de les Illes Balears, 14482;
Multimedia de les Illes Balears, 14484; Fundació Santuari de
Lluc, 14495; Consorci Centre Balears Europa, 14498.

Grup Parlamentari MÉS, Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 14612; a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, 14579; Ràdio de les Illes Balears, 14584; Televisió de
les Illes Balears, 14585; Multimedia de les Illes Balears, 14587.

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, pasamos en este debate de totalidad a analizar si esta
sección responde o no responde a los intereses de los
ciudadanos. En este debate de lo que se trata es de analizar si su
sección sirve o no a los intereses de los ciudadanos, si se han
cumplido los objetivos políticos que se marcan en cada ejercicio
y qué objetivos políticos tiene para este período.

Efectivamente, hemos puesto una enmienda a la totalidad
porque consideramos que su labor política ha sido un completo
desastre en todas las áreas y por eso hacemos una enmienda a la
totalidad.

Empecemos. Es usted responsable, primero que nada, del Sr.
Presidente al que sigue haciéndole llamar molt honorable en
todos los actos aunque solamente sea señor y se lo vengo
diciendo y repitiendo, cumpla la Ley del buen gobierno, tiene
un servicio de protocolo, cuando haya cualquier tipo de acto
público, el servicio de protocolo, contacte con quien
corresponda y no ponga un tratamiento que no le corresponde,
según la ley no es molt honorable, es señor, se reformó el año
pasado, en la legislatura pasada. Es un detalle, pero bueno, hay
que cuidar los detalles.

(Remor de veus)

Usted es responsable del Sr. Presidente y ha conseguido lo
que nadie había logrado antes y es que el Sr. Presidente no
pueda desplazarse por esta comunidad autónoma sin la Guardia
Civil, claro que también tienen una gran colaboración por parte
del propio Sr. Presidente. Esta circunstancia le ha llevado a
viajar, ya lo hemos dicho muchas veces, fuera de nuestra
comunidad de forma constante, cada nueve días, un viaje, dentro
de España 32 viajes en las islas y 46 a Madrid, es el peso que da
a nuestra comunidad autónoma y que da a Madrid, no estaría
mal tanto viaje a Madrid si sirviera para algo, pero no, no
sirven, ya saben que en estos momentos estamos a la cola de
España en inversiones estatales y hemos perdido las inversiones
estatutarias que además no piensa reclamar.

Además, y esto es lo peor, lo que afecta a su conselleria, no
existe ninguna planificación de los viajes del Sr. Presidente,
ninguna, no, y se lo demostraré yo mismo: les he preguntado
por escrito, tengo las preguntas por si alguien las quiere ver, le
he preguntado por escrito cuál es la agenda de viajes al
extranjero del Sr. Presidente, los que tuvieron programados en
un momento determinado, la respuesta: no me señalaron ni uno
solo, ni un solo viaje, una respuesta a una pregunta, ¿qué
planificación hay cuando no contestan, cuando les pido qué
planificación tienen y nos contestan que cero? Mire, hasta tal
punto llega la falta de planificación que apenas son capaces de
comunicar al Parlament la ausencia del Sr. Presidente unos
pocos días antes de su salida y a veces en el último minuto del
último día comunican a este parlamento que no va a estar, una
cosa que ustedes saben, me consta, con suficiente antelación
como para poder avisar a este parlamento con esa suficiente
antelación, como la cortesía obligaría.

Si no tienen ni una capacidad de planificación, si funcionan
sin criterios políticos que permitan prever los viajes,
simplemente para comprar billetes, aunque sea siempre en
salida de emergencia, su conselleria sobra, bastaría una agencia
de viajes, bastaría, para no tener ninguna planificación.

Política legislativa, también es de su incumbencia, este
apartado es más grave, usted es el responsable de coordinar la
tarea del Govern respecto a su iniciativa legislativa. Su etapa en
el gobierno será recordada como una de las más negras de la
democracia en esta comunidad autónoma. Es usted el fundador
en esta comunidad autónoma del lepenismo ilustrado, gobiernan
ustedes como la extrema derecha, como le gustaría hacer al Sr.
Le Pen, pero con un discurso formal equívoco, no utilizan la
grandilocuencia propia del lepenismo, pero sí sus contenidos
políticos. Les pondré algunos ejemplos, castigo a los
inmigrantes, como le gusta también a dicho señor, han dejado
a unos 10.000 sin tarjeta sanitaria condenándolos a falta de
atención médica, una (...) humana que ha ocasionado ya incluso
alguna víctima; incapacidad para la negociación, se han peleado
con los funcionarios en general, con los médicos, con los
docentes en particular, con los empresarios, con los sindicatos,
con el pequeño comercio, con la cultura y por supuesto con el
resto de partidos políticos.
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Mire, nunca ha habido un gobierno en esta comunidad
autónoma, fuera de derechas o de izquierdas, nunca, incluye
esto a todos los de derechas que ha habido y a todos los de
izquierdas que ha habido, que tuviera completamente rota la
interlocución con la oposición. Siempre había existido en esta
comunidad autónoma un sentido institucional que llevaba a que
más allá de las controversias políticas normales que pudiera
haber, de las discrepancias que todos tenemos que tener,
siempre tenía que haber un canal de comunicación entre el
Gobierno y la oposición que garantizara la lealtad institucional
que se debe tener, sobre todo por parte del Gobierno hacia la
oposición. Eso ha desparecido esta legislatura. 

El abuso de la política de decreto ley, se lo hemos dicho
repetidas veces, la pasada legislatura se hicieron 8 decretos en
cuatro años, en esta llevamos 25 en solo dos años, utilizan el
decreto ley incluso para reformar una ley que acaban de aprobar
hace apenas un año en materia turística, por no hablar en
materia de salud que han hecho decretos para reformar decretos,
un completo desastre, en cuestión de meses además,
efectivamente.

Y lo que es todavía peor en política legislativa, es usted el
culpable y responsable de la llamada ley de símbolos, casi sin
ninguna duda el mayor bodrio legislativo de la historia de esta
comunidad, por su fondo y por su forma. He hablado de
lepenismo ilustrado para definir su política, pues bien, si la
tuviera que juzgar por esta ley le quitaría el calificativo de
ilustrado. Ya hablaremos de ello otro día.

Hay detalles menores en su sección, pero que no podemos
dejar pasar por alto, nos referimos a la Oficina de Control
Presupuestario, era una de los programas estrella y hoy
estrellado, resulta que solamente tenía interés para tener un
conseller en la sombra porque en cuanto han sacado a la luz al
conseller oculto y le han dado cartera, lo cual es lo que tocaba
hacer desde un principio, probablemente, la oficina ha quedado
descabezada, ahora han sustituido al director por un auxiliar
administrativo, naturalmente la pregunta es: si la labor que hacía
el anterior director la puede hacer un auxiliar administrativo,
¿por qué no la hacia este desde el principio?, ¿qué es lo que está
pasando?

Dirección general de la Abogacía, otro desastre, no puede
tener al frente de un organismo tan importante a una persona
que no tiene la capacidad para serlo y no me refiero... me refiero
a la capacidad técnica y lo digo porque no ha demostrado
siquiera su capacidad para pertenecer a la Abogacía de la
comunidad autónoma, ¿cómo entró en la Abogacía de la
comunidad autónoma su directora general?, se lo diré: por una
ley, no por oposición, en la época de la gran corrupción, en la
época del Sr. Matas se hizo una ley de acompañamiento a los
presupuestos en la que se creaba una norma especial para que
tres amigas de determinada persona pudieran entrar en la
comunidad autónoma, en esos puestos, y así se entró, sin
oposición, un nombramiento que probablemente tenga mucho
que ver con muchas de las desgracias que están pasando en esta
legislatura. 

IB3 merece capítulo a parte. En la historia de
Radiotelevisión Española, estoy hablando de Radiotelevisión
Española, desde su creación Televisión Española ha tenido 27
directores generales, ocho de ellos con gobiernos del general
Franco que, como sabe, era también poco escrupuloso con
temas de control informativo y censura previa, pues bien,
ninguno de ellos, ninguno de los ocho que estuvo con el general
Franco fue ministro del gobierno, usted, sí. Una de las primeras
cosas que hizo cuando llegó al Gobierno fue romper el consenso
que había permitido en la anterior legislatura aprobar la Ley de
IB3 por unanimidad y tomar al asalto IB3 para poderla controlar
durante las elecciones generales. Hemos sido la única
comunidad de España en la que las elecciones generales de 2011
se celebraron con la televisión ocupada por el Gobierno,
naturalmente utilizaron para ello su brunete habitual: el decreto
ley.

IB3 es el único lugar donde usted..., bueno el único no, pero
donde efectúa las tareas de gestión más importantes, resultado
según la auditoria del último año, está incursa en causa de
disolución, por ahora está en un patrimonio negativo de 28,8
millones de euros, en el año 2012 los ingresos propios de IB3
fueron unos 457.000 euros, lejos de los casi 2 millones que se
ingresaban en el año 2010 y con esos ingresos tuvo un gasto de
45 millones y eso que no ha tenido que pagar la deuda que dejó
el PP. 

Para atender los pagos de IB3 se han desviado fondos de
becas escolares, de material sanitario y de incendios forestales,
aproximadamente unos 14 millones y medio, unos 14, 700, una
cosa así, una televisión en quiebra técnica y que no paga a sus
proveedores, ¿sabe cuál fue la media de retraso en los pagos en
el año 2012?, 500 días, no está mal para un gobierno que dice
que no hay que contratar lo que no se puede pagar.

Una televisión totalmente contaminada, ya sabe y me refiero
al informe publicado por el Sindicato de Periodistas que detalla
como se dan consignas para sacar solo cosas positivas del
Govern, eliminar cualquier tema que pueda ser molesto
llegándose al punto de dar órdenes de no preguntar en las ruedas
de prensa al Gobierno y de convertir al final los informativos en
magazines sin interés. El Sindicato habló de censura previa,
propia de otros tiempos, ¿cómo no les vamos a creer con lo que
estamos viendo?, pero el capítulo más cutre sin duda es el de su
primer alto cargo en prisión, el oscuro episodio del Sr. Borja
Rupérez. 

Sus declaraciones, que hemos visto publicadas hace muy
poco, hace unas semanas en medios de comunicación son un
escándalo, dice textualmente y así se ha publicado: “ A mí me
nombra Bauzá y me echa la gerencia de IB3 justo cuando le
decimos que no compramos su vinoteca Divino. Hicimos muy
buena amistad, me abrazaba efusivamente cuando venía al Ritz
a Madrid. El president me dijo: tengo que vender la vinoteca
porque (...) anticorrupción y nos pidió 350.000 euros.” Sigo:
“Compartimos con estas familias la comida de Navidad de
2010, la última antes de que ganaran las elecciones”.
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El propio Sr. Rupérez cuando llega al canal autonómico no
quiere que le recojan el equipaje, “no es necesario, lo tengo en
el coche de mi amigo que ha venido a buscarme al aeropuerto,
mi amigo el presidente”.

Según asegura Rupérez fue cesado de IB3 cuando se niega
a comprar la vinoteca del Sr. Presidente. No debía ir
desencaminado cuando poco después APROBA se vio obligada
a hacer un comunicado público que ponía los pelos de punta -
¿recuerda?- cuando se decía, se decía después de ver las
explicaciones de un ex-gerente y escuchar determinadas
grabaciones que nos ponían los pelos de punta y se preguntaba
muy seriamente cuál es el significado real del término
prevaricar, “debemos esperar y mantenernos atentos a la defensa
de nuestros intereses así como los del colectivo de trabajadores
que aún se mantienen en él, no pretendemos amenazar a nadie,
pero queremos que quede claro que en el sector audiovisual no
cambiamos deudas de vino por programas ni otras prebendas”.
Se anunció una querella por usted, se anunció una querella. No
ha habido querella, no ha habido querella sino que se llevan más
o menos bien. Otro capítulo extraño.

Sr. Conseller, ¿para qué necesitan los ciudadanos su
conselleria, para organizar los viajes del presidente? Basta una
agencia. ¿Para una oficina presupuestaria que no funciona?,
¿para mantener una dirección general de la Abogacía que sólo
crea problemas y no resuelve ninguno?, ¿ para hacer decretos?,
¿para manipular IB3? Su conselleria, Sr. Conseller, no responde
a las necesidades de los ciudadanos. 

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari MÉS. 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. Diuen els correctors, no els correctors automàtics com
els que utilitza el Govern sinó les persones que es dediquen amb
criteris i coneixements filològics a corregir textos, diuen els
correctors que hi ha textos corregibles, textos corregibles amb
moltes faltes, i textos incorregibles. Aquest pressupost és un
text incorregible, incoherent, sense fil conductor, ni tan sols
compleix amb el fil conductor de la reducció del deute o de la
reducció de la burocràcia o de la reducció de les traves
administratives, de les gestions administratives o de les
duplicitats, i molt menys té com a fil conductor les persones. És
un pressupost per acontentar a don Dinero, ese poderoso
caballero, com deia Francisco de Quevedo, i no per servir a les
persones. 

El Grup Parlamentari MÉS ha presentat 171 esmenes al
pressupost de la comunitat autònoma que tenen com a fil
conductor, com a eix central les persones, solucionar problemes,
dificultats concretes dels ciutadans, fer front a allò que és
prioritari, urgent: la pobresa i l’atur.

El pressupost de 2013 era, de la secció de la Conselleria de
Presidència, d’un poc més de 61 milions d’euros. El 2014
s’incrementa un 2,69%. Hem de tenir present que el pressupost
de 2013 de la Conselleria de Presidència, era un d’aquells
pressuposts que... d’aquells no, dels que més disminuïa, i l’àrea
més afectada era la de Cooperació, fins i tot val a dir que les
previsions per a 2013 de reducció de l’àrea de Cooperació s’han
superat, han anat més enllà del previst, no es preveia enlloc la
desaparició de l’Agència d’Emigració i Cooperació de les Illes
Balears, i aquesta ha desaparegut en el context de la
reestructuració del sector públic instrumental. 

El Grup MÉS ja va denunciar aleshores que amb el
pressupost de 2013 quedaven dos alts càrrecs per gestionar poc
més de 2 milions d’euros en transferències corrents i de capital,
denunciàvem també la intenció de Presidència d’aplicar un ERO
i que acabaria amb la inhabilitació o la desaparició d’aquesta
agència, i malauradament ha estat així. 

El pressupost de 2014 és, en aquest sentit, continuista, de
reduir a la mínima expressió la gestió en Cooperació per al
Desenvolupament. Dos punts més crec que són una mostra més
d’aquesta línia, d’aquesta opció política del Partit Popular, cada
vegada és major el distanciament i l’incompliment respecte del
que encomana la Llei de cooperació de dedicar el 0,7% del
pressupost propi a Cooperació per al Desenvolupament. Avui
els ingressos propis són de 2.849 milions d’euros, el que es
dedica a Cooperació és un poc més de 3 milions, és a dir, que
estam al voltant del 0,1%, que és allò que es dedica a
Cooperació i a Desenvolupament. 

També front de l’aportació i de reforçar el paper del fons de
cooperació insular de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa el
Govern continua optant només i sobretot per les vies dels
convenis directes. Els fons de cooperació tenen una aportació
global del rerafons de 510.000 euros i en canvi en convenis
directes l’aportació, el destí serà de 815.000 euros.

En aquest sentit, veim també com el Consell de Cooperació,
aquell òrgan de consulta de les Illes Balears en matèria de
cooperació, és cada vegada més oblidat i amb major presència,
menor protagonisme a l’hora de gestionar la política en
cooperació. Tant és així que només és convocat de forma molt
puntual i en aquestes reunions el conseller Antonio Pérez no hi
ha assistit a cap, ni una vegada ha assistit el conseller a un
consell de cooperació que demostra el poc interès, la poca
importància que dóna aquest govern a aquest organisme. 

Parlava a l’inici de duplicitats i veim que aquest govern,
aquest pressupost, consolida la figura del virrei de Formentera,
una figura, ja vàrem dir en el seu moment, i que avui també és
hora de reiterar, rebutjable des del punt de vista polític, una
decisió del Govern balear de crear una delegació territorial a
Formentera que va en la mateixa línia, en la mateixa visió,
d’abús de poder que va tenir en el seu moment el Partit Popular,
el Govern del Partit Popular, a Menorca durant la legislatura de
Jaume Matas nomenant fins a nou comissaris polítics. Per cert,
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un d’ells, el portaveu del Govern a Menorca, és el qui ara,
doncs, dirigeix el Programa i el Pla “Trepitja", per tant, en deu
saber molt d’aquella època.

La Delegació del Govern... -i supòs que m’han entès quan he
dit “Trepitja”-, la Delegació del Govern no només no forma part
dels compromisos del Partit Popular sinó que a més forma part
d’allò contrari al que ha professat i professa cada dia, austeritat,
fins i tot reducció de duplicitats, fins i tot reducció
d’administracions, i de gestions i de traves administratives
innecessàries. La realitat és, emperò, que el Partit Popular, els
governs del Partit Popular, apliquen l’administració única
només allà on no governa el Partit Popular.

Quant a l’Oficina de Control Pressupostari, em sembla que
ja no pot ser més evident, una oficina amb un director, amb una
plaça de director vacant que funciona, o es diu que funciona, ara
dirigida per un administratiu, açò sí, el seu pressupost ha
incrementat, almenys ha incrementat les despeses de personal.
S’han incrementat també els recursos destinats al fons de
contingència, tot allò que haurà de venir imprevisible. S’ha
incrementat també la despesa de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, d’1.290.000 a 1.862.000. Tot vinculat a un mateix
objectiu, a una mateixa tasca, i és la reestructuració nefasta del
sector públic instrumental duta a terme sense transparència,
sense participació dels representants dels treballadors, amb
desenes de sentències que declaren la nulAlitat dels
acomiadaments i, finalment, amb unes llistes negres que, jo
diria, qüestionen tota la reestructuració a l’haver aplicat criteris
no objectius, no laborals, no d’empresa pública i en canvi sí
d’afiliació política o familiar per decidir quins treballadors són
els que continuen i quins altres són els que són acomiadats.
Davant aquesta informació de llistes negres hem vist com el
Govern ha reaccionat de forma suau, molt suau, amb excuses i
justificacions, no es donen explicacions i no s’han assumit
responsabilitats. 

Reiterades vegades el Grup MÉS ha demanat pels criteris
objectius, i les preguntes escrites contestades en aquest sentit no
poden ser més inconcretes. Reiterades vegades el nostre grup ha
demanat quan el Govern va tenir coneixement d’aquestes llistes
negres? En va tenir coneixement quan es varen publicar en
premsa? Ho sabia, en canvi, mesos abans que fossin publicades?
Si és així, a través de qui?, com? O fins i tot, ho sabia mentre es
produïen aquestes llistes negres? No podem oblidar que en els
correus electrònics apareixen directors generals, directors
gerents d’empreses públiques. No ho sabia ningú més? No ho
sabia un conseller? No són un director general, directors gerents
govern, part d’aquest govern? No hauria de ser açò suficient
perquè el Govern sortís immediatament a donar explicacions i
a assumir responsabilitats? La reestructuració del sector públic
no ha servit per incrementar l’eficàcia, almenys no sempre, de
les empreses, dels ens d’aquest sector. 

El Consell de Govern de dia 15 de juny de 2012 creava el
Consorci d’Aigües de les Illes Balears a partir de la fusió dels
consorcis d’aigües de la comunitat autònoma de l’àmbit local o
comarcal, però un any i quatre mesos després de la creació del
Consorci d’Aigües de les Illes Balears aquest només s’ha reunit
una vegada per constituir-se, la qual cosa vol dir que els
municipis, els representants municipals mai no han pogut ser
informats, mai no han pogut participar de la gestió dels
compromisos que els diferents consorcis locals d’aigua tenien
i havien gestionat fins aleshores. 

No només això, sinó que amb la reducció, hem passat ara de
la reducció i la reestructuració del sector públic instrumental a
possiblement una segona fase que ara començarà i que ara
vendrà, que serà la del camí de la privatització. Haurem de
parlar segurament aquests propers mesos de Fundació BIT,
haurem de parlar de quin és el projecte que ve després de la
reducció del sector públic instrumental. Veurem, veurem, si no
és el camí de la privatització.

En darrer lloc, també, almenys voldria fer una referència a
l’Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears. Durant aquesta
legislatura s’ha modificat tres vegades, tres modificacions que
van en la mateixa direcció: reduir participació, reduir pluralitat
en els òrgans de gestió, de control de l’ens. Ho hem dit i ho hem
reiterat i ho reiteram avui una altra vegada, és fonamental
constituir el Consell Audiovisual de les Illes Balears, previst en
el nostre Estatut, però també és fonamental que el consell de
direcció sigui un consell de direcció plural que garanteixi la
independència i el rigor de ponents de ràdio pública i de ràdio
i televisió públiques. Un ens que li interessa complir amb la
legalitat quan interessa i quan no se n’oblida i genera i crea tots
els subterfugis per fer-ho així, per evitar el compliment de la
legalitat. La llei general de l’Estat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... esmenta -sí-, diu que les comunitats autònomes amb llengua
pròpia podran aprovar normes addicionals per als serveis de
comunicació audiovisual a l’àmbit competencial amb el fi de
promoure la producció audiovisual en llengua pròpia. Amb una
llei, amb una nova llei, aprovada fa molts pocs mesos, una llei
audiovisual, utilitza aquest article, però no per fer açò que li
encomana la llei estatal sinó per, simplement, constatar que
tenim dues llengües no pròpies, dues llengües oficials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I, finalment, no compleix amb un altre article de la llei
general, l’article 5.3, quan diu que els prestadors de serveis de
comunicació audiovisual televisiva de cobertura estatal o
autonòmica hauran de contribuir anualment al finançament
anticipat de la producció europea de pelAlícules
cinematogràfiques, i diu que els prestadors de comunicació
audiovisual de titularitat pública de cobertura estatal i
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autonòmica tendran l’obligació de fer-ho amb el 6%, i aquest
pressupost no contempla ni fa referència a cap d’aquestes
prescripcions que són també compliment de la legalitat.

Per tot açò, i per més raons que no tenc ara en aquest
moment temps d’exposar, hem presentat esmenes a la totalitat
d’aquesta secció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern, obrint una qüestió incidental. Té la
paraula el vicepresident Sr. Antonio Gómez, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Yo subo a esta tribuna para hablar de presupuestos,
pero después de escuchar sobre todo al Sr. Diéguez he tenido la
sensación que estábamos ante la continuidad del Debate de la
autonomía en la que el presidente les dio un buen repaso.

(Petit aldarull i remor de veus)

No he escuchado, no he escuchado, no he escuchado ni una
sola propuesta de presupuestos. Desde luego se han estudiado
muy bien, muy bien nuestro proyecto de presupuestos. Y dos
consideraciones, al Sr. Nel Martí del Grup MÉS soy Antonio
Gómez, no Antonio Pérez. Antonio Pérez era un señor muy
importante en la corte del rey Felipe II, que yo, pues, como
usted puede entender no soy ese.

(Remor de veus)

Y después, sobre todo al Sr. Diéguez por la excelente
intervención que ha hecho, le diré que la vulgaridad consiste en
estar ante cosas importantes y no enterarse, como diría
Chesterton. Lo que sucede... Chesterton, lo que sucede, lo que
sucede es que estamos trabajando por superar el nefasto período
del Gobierno del pacto y usted no lo está advirtiendo, Sr.
Diéguez. Pero como diría Unamuno, si vas a detenerte por cada
perro que te ladre en el camino, nunca llegarás al final de él. Por
lo tanto, yo voy a ir a lo mío...

(Alguns aplaudiments)

... a hablar de presupuestos que es a lo que he venido. 

Sra. Presidenta. Señores diputados. Como bien saben desde
el pasado día 2 de mayo la Conselleria de Presidencia asumió
también la Vicepresidencia con la misma organización
departamental que tiene, por lo que quiero resaltar que los
presupuestos que presenta la Vicepresidencia y Conselleria de
Presidencia están, en primer lugar, ajustados. Son unos
presupuestos que un año más continúan con el claro objetivo de
reducir el gasto de la administración, un objetivo que, como
todos ustedes saben, es prioritario para este gobierno. 

Los presupuestos de la Vicepresidencia y Conselleria de
Presidencia para el 2014 son unos presupuestos consolidados,
dinamizadores, responsables, austeros y comprometidos. Son
unos presupuestos que cumplen con las administraciones
públicas para conseguir el equilibrio de sus finanzas y
contribuir, de esta manera, a la recuperación económica. Son
unos presupuestos realistas con la situación en la que nos
encontramos, prudentes y austeros. Unos presupuestos
comprometidos con la prestación de los servicios públicos
esenciales y que continúan, por tanto, consolidando el futuro. 

El presupuesto global de la Vicepresidencia y Conselleria de
Presidencia para el 2014 es de 62.793.044 euros, que supone un
incremento del 2,7% respecto al ejercicio anterior. Con este
presupuesto continuamos y apostamos por cumplir con los
objetivos ya iniciados durante el ejercicio 2013. A esta
conselleria le corresponden dos ámbitos orgánicos y funcionales
claramente diferenciados: la Presidencia del Govern y la
Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia. 

La Presidencia del Govern asume para el ejercicio 2014 una
reducción de un 12% con respecto al ejercicio anterior,
quedándose con una dotación económica de 3.344.000 euros sin
capítulo 1. La estructura de Presidencia está formada por el
gabinete de Presidencia, el Institut d’Estudis Autonòmics y la
Oficina de Control Presupuestario. En el programa de servicios
generales del gabinete de Presidencia, que está integrado por la
Oficina de Coordinación del Gabinete, las secretarías de
Comunicación, de Atención Ciudadana, de Protocolo y
Relaciones Públicas y la secretaría de Presidencia, se ha
efectuado una reducción de un 19,14%, pasando de los
2.459.000 euros a 1.988.250 euros. 

En referencia al programa de la comunicación institucional,
cuyo objetivo es ofrecer una cobertura satisfactoria y adecuada
a las labores informativas de los medios de comunicación
social, se ha reducido en un 1,11% respecto al 2013, contando
con un presupuesto de 969.000 euros. En este sentido, y desde
que se inició esta legislatura, se puso fin a la campaña de
subvenciones y a la publicidad desmesurada que mantenían
nuestros antecesores. 

Siguiendo con esta línea de reducción del gasto, los
programas del Instituto de Estudios Autonómicos y de la
Oficina del Control Presupuestario, adheridos a Presidencia,
disminuyen el presupuesto en un 10% respecto al ejercicio
anterior. El Instituto cuenta con una dotación económica de
39.150 euros y la Oficina de Control Presupuestario con 18.000
euros.

En el programa de Promoción y Fomento de la
Comunicación de Interés Social el presupuesto asignado es de
329.000 euros, lo que supone un aumento del 10,77% con el
objetivo de fomentar las iniciativas audiovisuales digitales
gráficas y editoriales en los medios de comunicación así como
fomentar los proyectos de promoción de producto y marca
turística.
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Y en cuanto a Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia,
mantenemos como en el ejercicio anterior, un total de 14
programas, con una dotación económica de 46.985.955 euros,
sin capítulo 1. 

Comienzo por darles cuenta de la asignación total de que
dispondrá la Secretaría General, 42.468.955 euros, sin capítulo
1 y de la cual dependen tres programas. La Secretaría General
gestionará para el ejercicio 2014 todo el capítulo 2 de
Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, con la finalidad
de una mejor gestión y optimización de los recursos,
consiguiendo así una mayor eficacia y eficiencia. En este
sentido, destacar que el presupuesto asignado a este capítulo es
de 4.191.928 euros, lo que supone una reducción del 13,44%
respecto al año 2013, más de 650.000 euros.

Como ven, la contención del gasto continua siendo una
prioridad para este gobierno. Entre los distintos programas que
gestiona la Secretaría General, se encuentra el mantenimiento
y conservación del Palacio de Marivent, publicaciones y Boletín
Oficial de las Islas Baleares, Proyecto Hombre, Son Tous, etc.

En referencia a los programas que van a desarrollarse en
cada una de las direcciones generales, empezaré por la
Dirección General de Coordinación. En esta dirección general
el presupuesto se mantiene en 60.000 euros, dejando claro que
esta dirección general no es una unidad de gasto ni por su
función, ni por definición ni por naturaleza. La Dirección
General de Coordinación del Govern tiene para 2014 un
marcado carácter continuista, todas sus actuaciones están
orientadas a la coordinación de la acción del Gobierno y
especialmente en aquellas que son de carácter transversal y que
afectan por tanto, a las competencias de diferentes consellerias.

Desde esta dirección general llevamos a cabo los siguientes
cometidos: la coordinación y colaboración entre las distintas
consellerias y los organismos que de ella dependen, así como el
seguimiento de los compromisos del Gobierno y de los
objetivos y las actuaciones en que se desarrolla; la coordinación
y el seguimiento de actuaciones encaminadas a lograr una
mayor competitividad en la economía de las islas y
continuaremos promoviendo la colaboración público-privada,
muestra de ello, es la continuidad en 2014 del Fòrum Balears
Competitiva, que se ha configurado como un auténtico
laboratorio de ideas, en la búsqueda de actuaciones para la
recuperación económica de Baleares, el crecimiento del tejido
productivo y la recuperación de los puestos de trabajo. Y eso sí,
todo a coste cero.

También a través del Servicio de seguimiento de inversiones
estratégicas, se continuarán ofreciendo los servicios de
información, asesoramiento y apoyos necesarios, con el fin de
facilitar y agilizar las gestiones administrativas, cuya finalidad
es la de constatar la viabilidad de los proyectos de inversión
privada. También daremos apoyo y seguimiento a la acción del
Gobierno en materias de carácter transversal.

En materia social desde la Vicepresidencia y a través de la
Dirección General de Cooperación e Inmigración, estamos
demostrando que con menos recursos, seremos capaces de ser
más eficientes. Es más, mantenemos y vamos a seguir
manteniendo las necesidades más esenciales con un presupuesto
de 4 millones de euros. Esta dirección general es la responsable

de llevar a cabo la cooperación social al desarrollo, las
relaciones con comunidades baleares radicadas en el exterior, la
integración social de la población inmigrada y la interlocución
con los centros, las federaciones y las casas regionales con sede
en las Islas Baleares. Todas estas acciones se llevarán a cabo
con una dotación económica de 4 millones de euros.

En Cooperación, este gobierno seguirá con los proyectos
destinados a la cooperación y sensibilización. En materia de
cooperación mantendremos los convenios con entidades
nacionales e internacionales, como son la ayuda humanitaria a
campos de refugiados y la Escola en pau. En cuanto a la
sensibilización, los convenios con la Universitat de les Illes
Balears, con los fondos insulares y con comercio justo.
Seguiremos también con la convocatoria de subvenciones de
ayuda humanitaria y en este sentido, este gobierno ha anunciado
la puesta en marcha de un programa de retorno voluntario
humanitario de personas inmigrantes extracomunitarias que
residen en nuestra comunidad autónoma.

Y en temas de inmigración este gobierno continuará
trabajando para garantizar la cohesión social, con medidas que
mejoren los procesos de acogida e integración de la población
inmigrada. En este sentido, firmamos los convenios con las
entidades locales, a las que destinamos más de 1 millón de
euros, ya que es la primera puerta a la que llaman los recién
llegados y estas instituciones conocen mejor que nadie la
realidad de sus municipios. Mantenemos los programas de
mediación intercultural y el Plan de dinamización del
voluntariado y seguiremos dando apoyo a las OFIM, entre otros
convenios de colaboración.

En cuanto a la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, se ha ajustado el presupuesto
en 437.000 euros, un 24,7% menos que el año pasado, una
partida presupuestaria con la que se da continuidad para la
mejora de las relaciones con las instituciones europeas, con los
organismos baleares con proyección exterior, con las cámaras
de comercio y la Universidad de las Islas Baleares y los
consulados que tienen sede en estas islas. Con esta partida, las
competencias de esta dirección general se desarrollarán en
cuatro ámbitos muy diferenciados: dar apoyo al Govern en las
relaciones con el Parlamento, el referido a las relaciones y a la
cooperación con otras administraciones, registro, supervisión y
relaciones con asociaciones y entidades jurídicas y coordinación
de la acción exterior del Govern. 

Desde esta dirección general seguiremos trabajando para
defender los intereses comunes en la Unión Europea, donde una
de nuestras prioridades es conseguir una mejor y mayor
financiación para el periodo 2014-2020. Queremos que se
reconozcan de una vez por todas, las desventajas que conlleva
el hecho insular. Impulsaremos acciones encaminadas a la
alienación de nuestras políticas con la estrategia Europa 2020,
que persigue un crecimiento sostenible, inteligente e integrador
y es de esencial cumplimiento, a fin de acceder a los diversos
fondos de financiación. 
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Vamos a seguir participando en la Conferencia de Regiones
Marítimas y Periféricas de Europa (CRPM) y seguiremos
formando parte de la Euroregión Pirineos-Mediterránea. Les
recuerdo que el Presidente de las Islas Baleares, desde el pasado
el mes de octubre y hasta diciembre de 2014, ostenta la jefatura
de la delegación española en el comité de las regiones, lo cual
nos otorga la oportunidad de reforzar el posicionamiento y la
capacidad de influencia de las Islas Baleares en Europa.
También desde esta dirección general seguiremos colaborando
con las academias y reales academias, a fin de que éstas puedan
seguir generando y transfiriendo conocimiento a la sociedad.

En IB3 este gobierno sigue apostando por un presupuesto
adecuado a las necesidades reales de esta comunidad autónoma.
Apuesta además por el sector audiovisual balear y por las
productoras. De ahí que el ente público dispondrá para 2014 de
una dotación presupuestaria de 32.100.000 euros, 2.100.000
euros más que en 2013, los cuales irán destinados a reforzar las
productoras locales.

En relación a la empresa pública Multimedia, seguiremos
apostando por una mejor gestión de las nuevas tecnologías
propias de la comunidad autónoma. Esta empresa mantiene
como principales objetivos, la prestación del servicio de
transporte y difusión de la señal de la televisión digital, la
gestión de los multiplex autonómicos y la gestión de la red
TETRAIB. El próximo año se llevará a cabo la ejecución del
denominado dividendo digital, que permitirá la liberación del
espacio radiofrecuencial que ocupan los canales altos de la
televisión digital y la implantación del 4G, para los operadores
de telefonía móvil. Asimismo contemplará los puntos de
cobertura de la red pública de transporte de datos y de
comunicaciones móviles profesionales de la CAIB, denominada
red TETRAIB.

En 2014 cumpliremos con nuestro compromiso de poner en
marcha la Illes Balears Film Commission, cuyo objetivo será
atraer empresas productoras nacionales e internacionales para
que realicen los rodajes en cualquier lugar el territorio de esta
comunidad autónoma. Para todo ello se ha dotado a la empresa
Multimedia de les Illes Balears de un presupuesto de 3.566.931
euros. La aportación de la conselleria corresponde sólo a
2.280.000, el resto son ingresos propios de la empresa.

Y, señores diputados, ante todo desde la Vicepresidencia y
Conselleria de Presidencia seguiremos trabajando para ajustar
el gasto, con esa finalidad hemos elaborado unos presupuestos
consolidados, dinamizadores, responsables, austeros,
comprometidos, integradores y competitivos. Son los
presupuestos de la consolidación y de la reactivación
económica, los cuales nos seguirán conduciendo por la senda
del crecimiento y de la recuperación económica. Son, señores
diputados, los presupuestos que nos permitirán cumplir con los
compromisos adquiridos con esta comunidad autónoma. Y son,
sin lugar a duda, los presupuestos del cambio que queremos y
los presupuestos de la esperanza.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Creía
que no tendría turno de réplica, porque como no me han
contestado, digo directamente no me lo darán, me lo dan con
una gran magnaminidad que agradezco.

Mire, el debate sólo nos permite diez minutos a nosotros.
Nos corresponde a nosotros, a los que presentamos la enmienda
a la totalidad, escoger los temas que queremos tratar, los temas
de debate, nos corresponde a nosotros. Esto es el Parlamento,
aunque en él comparezca el Gobierno, es la casa principalmente
de la oposición, porque es donde se ejerce el control al
Gobierno y estamos ejerciendo tareas de control al Gobierno. Se
que es de cajón, pero hay que repetirlo de vez en cuando, hay
que repetirlo de forma insistente.

Miren, nosotros somos los que escogemos los temas, dentro
de la temática que marca el debate. Y si nos salimos de ellos, la
Sra. Presidenta nos llamará a la cuestión. Miren, a nosotros nos
corresponde escoger los temas y a ustedes responder. No tiene
que salir aquí a decir lo que le da la gana. Lo único que ha dicho
es hablarnos de un tal Chesterton y de su perro. Mire, si nos
quiere llamar perros, no se preocupe, no nos ofendemos, no nos
ofendemos y no nos ofendemos, no porque las palabras no
puedan resultar en sí objetivamente injuriosas, sino porque
creemos que usted no sabe lo que dice, usted no sabe dónde está
cuando utiliza palabras como esa. No lo sabe, si lo supiera,
¿creen que se dirigiría a la oposición hablando de perros y cosas
de estas? No lo sabe, es inconsciente, es incosnciente. Es el
problema que tenemos en el Gobierno.

Mire, no contestar significa debilidad. Le he planteado una
serie de temas aquí, usted puede contestarme de forma más
amplia, más concreta, como a usted le de la gana. Pero no
contestar significa debilidad. No ha defendido nada de lo que yo
le he planteado. Le he preguntado cómo ha planificado la
agenda del Sr. Presidente. He demostrado, he dicho y tengo los
documentos para demostrarlo, que he preguntado por esa
planificación por escrito y me han dicho que no pueden decirme
ningún viaje del Sr. Presidente por adelantado. No lo saben, o
no lo saben o nos lo ocultan. Dígalo, diga “preferimos no
decirlo, preferimos ocultarlos”. Eso coincide con la intervención
que usted ha tenido en su comienzo de intervención, desprecio
al Parlamento, que es lo que le he dicho cuando me refería a su
política legislativa. Su política legislativa, 25 decretos ley, ¡25
decretos ley!, en dos años es desprecio al Parlamento, una vez
más. Todo coincide, desprecio al Parlamento.
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Le he preguntado por la Oficina de Control Presupuestario,
qué pasaba con ella. Bien, no me ha dicho nada, debemos tener
sobrada razón. El que calla otorga, esto no es la dieta polaca,
pero vale igual. 

Le he preguntado también por IB3. Ha sido incapaz de
defender a su presidente. Ni siquiera ha tomado la palabra para
decir que no es verdad o que no es cierto, o darnos alguna
explicación, porque los detalles que da el Sr. Rupérez son
detalles muy concretos, muy claros y algunos escalofriantes.
Díganos que no son ciertos, que se ha nombrado por
determinados criterios, que se ha cesado por otros criterios.
Díganoslo con claridad.

No entiendo cuando nos habla, porque, vamos a ver, nos
presume tanto cuando sube el presupuesto como cuando lo baja.
Cuando una partida la sube dice “hemos subido una partida”
como si fuera una gran cosa. Cuando la reduce, dice “la hemos
reducido y es una gran cosa”. Vamos a ver, explíqueselo al
perro de Chesterton que lo entenderá, porque nosotros aquí no
lo entendemos. No entendemos como lo mismo y lo contrario
puede estar bien. Las mismas partidas nos las sube o nos las
baja y luego nos dice, si bajamos además, lo que bajamos tiene
efecto dinamizador sobre la economía, efecto dinamizador, ...
Sí, sí lo ha dicho y hay actas en la Comisión de Presupuestos
donde decía que reducir los presupuestos tiene efecto
dinamizador. Pero luego cuando defiende que los está subiendo,
también es bueno, también es positivo. Aclarénse, ¿es bueno
bajar? ¿Es bueno subir? Aclárense, yo realmente no lo entiendo.
Puede defender lo mismo y lo contrario sin inmutarse, eso le
dará salud, le dará mucha salud porque vivirá feliz, pero a
nosotros nos preocupa. Nos preocupa, porque la ausencia de
criterio en quien tiene que guiar a este gobierno y nos resulta
realmente preocupante.

Mire, por lo menos dígame una cosa. Ahora parece que el
Sr. Monago, un asunto que ha pasado en Extremadura, dice que
ha acordado con el Sr. Montoro 450 millones de euros como
deuda histórica para Extremadura. Esta noticia circula esta
mañana. A ver, no le voy a exigir que usted consiga un
resultado, pero sí que le puedo exigir, como parlamentario en
esta cámara, que por lo menos lo intente, las inversiones
estatutarias, esos 46 viajes que hacen a Madrid, hagan alguno
para lograr algo. Mire el Sr. Monago cómo lo ha conseguido.
A ustedes les dicen, no hay dinero, y se van, dicen que no hay
dinero, no molestemos que podemos perjudicar la carrera de
nuestro Sr. Presidente o Molt Honorable, como dicen ustedes.
¿Qué piensa usted de eso?, ya me dejo todo lo que le he
preguntado porque sé que no me contestará, pero por lo menos
es una cosa que está sucediendo, como se suele decir, en estos
momentos, es de mucho interés para esta comunidad
autónoma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Acabo Sra. Presidenta. ¿Qué le parece que a Extremadura se
le reconozcan 450 millones de deuda histórica y aquí estemos
con unas inversiones estatutarias concedidas, pactadas que han
venido ya unas cuantas y que ustedes no las piden? ¿Piensan
hacer algo sobre esto? Ya que no me quiere contestar otras
cosas, por lo menos agradeceríamos mucho los ciudadanos que
nos dijera qué piensa de eso y si piensa hacer alguna cosa al
respecto.

Nada más Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari MÉS. Sr. Nel Martí per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gómez, segur que hi ha
molts Antonio Pérez pel món i segur que tots ells els saludaríem
amb el mateix respecte. 

Qui ha obert la qüestió incidental Sr. Gómez ha estat vostè
i se suposa que per parlar d’allò que els grups de l’oposició hem
plantejat i hem valorat respecte d’aquest projecte de pressupost.
Però, en canvi, vostè ens ha tornat explicar tot allò que ja
sabíem i que ens havia exposat en comissió i que podíem
obtenir del document de projecte de pressupost. Per tant,
aquesta segona intervenció és difícil, si no l’aprofit per
continuar, per aprofundir en alguns dels aspectes que he
esmentat abans.

Ens parlava el conseller que aquests pressuposts són
realistes, són els pressuposts que necessita aquesta comunitat
autònoma. Jo vull recordar que el pressupost de 2013 de l’Ens
Públic d’IB3 era de 30 milions d’euros i segons el Govern, amb
aquests 30 milions es podia sostenir perfectament una televisió
i ràdio autonòmiques i que açò ens ho demostraria. Després,
començat el 2013, es va fer una modificació de crèdit per dotar
amb 10 milions d’euros, incrementant així un 33% el
pressupost. Clar que açò es feia, com deia abans, després de
modificar la llei de l’ens públic, en l’articulat a què es referia la
responsabilitat del director i del consell d’administració en el
no-compliment del límit pressupostari. Per al 2014, d’acord amb
la Llei audiovisual, també estableix un límit màxim de despesa
de 32.100.000 euros, de transferència de la CAIB a l’ens, en el
marge -ara sí que ens ho diu- de la generació de crèdit que es
pugui produir, via article 7.3, que no es computa a l’efecte
d’aquest límit i és així, perquè, segons també ha posat de
manifestar el director de l’ens públic, s’ha reconegut un deute
en factures de 21 milions, dels quals 19 es tramiten pel
mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors. 

Se’ns diu per tant, que seran els primers pressuposts que
compleixin aquesta previsió, però en canvi una auditoria ens diu
una altra cosa, que IB3 viu uns moments crítics. Diu que
arrossega un patrimoni negatiu i sobretot ens diu que no té
ingressos més enllà de les aportacions del pressupost de la
CAIB. Recordem que el 2010 aquests ingressos, a part del
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pressupost de la CAIB, per publicitat i altres conceptes, era de
més de 5 milions d’euros, en canvi el 2012 no arribava a 2
milions d’euros i el 2014 es preveu que ni arribi al milió
d’euros. Per tant, pressuposts realistes, no ho sé; la veritat és
que allò que preveu o que anuncia el Govern no s’ha complert
el 2013 i no tenim per què confiar, vista l’experiència, que es
complirà el 2014.

Quant al sector públic instrumental, jo crec que d’una
vegada hauríem de saber xifres. El president del Govern en el
debat de la comunitat autònoma ens deia que havia suposat una
redacció de 600... -mirin els Diaris de Sessions- 623
treballadors; en canvi l’altre dia la consellera d’Administracions
Públiques ens diu que són 615. El president de la comunitat
autònoma ens deia que havia suposat un estalvi de més de 300
milions d’euros; ara avui, en despesa de personal, se’ns diu que
l’estalvi ha estat de 22..., no ho sé exactament, milions d’euros.
Les xifres ballen. A mi em sona molt, em recorda molt a
aquells, ja no tornats a reiterar ni contestar, 6.000 treballadors
públics que el pacte de progrés havia contractat. Se’n recorden?,
6.000 treballadors, 3.000 els darrers mesos del 2011. Açò es
deia; no s’ha tornat a sentir mai més perquè era una mentida,
una mentida en tota regla, i una mentida en tota regla al cap i a
la fi acaba perdent tot el seu pes.

Jo crec que el Sr. Diéguez no hauria de trobar estrany que el
Sr. Gómez ens parli de cans. No ho hem de trobar estrany
perquè als treballadors del sector públic instrumental se’ls ha
tractat i s’hi han referit parlant dels seus pedigrís. Per tant no
trobem estranya aquesta consideració, una consideració que,
torn a insistir, encara esperen els treballadors una disculpa, una
rectificació i una assumpció de responsabilitats, i el Govern
calla, espera que el temps passi i que llevi pes i transcendència
a aquest fet, quan la transcendència la té un fet que és
absolutament inacceptable, absolutament rebutjable i que aquest
govern, qualsevol govern amb un mínim de dignitat, no hauria
de permetre. Esperam, per tant, que ara sigui el moment; que ho
sigui i, si no ho és ara, no es preocupin que els donarem més
oportunitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contestació ara del Govern, del vicepresident Sr. Antoni
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antoni Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Yo, Sr. Diéguez, lamento haberle..., si usted
considera que le he insultado no era mi intención, y cuando
hablaba del perro no me refería a Chesterton, sino a Unamuno.
Por lo tanto era sólo una aclaración. En cualquier caso intentaré
ahora contestar aquellas cuestiones que usted me ha planteado.

En relación a la Oficina de Control Presupuestario, como
usted sabe tiene una dotación de 18.000 euros, y creo que ha
demostrado el buen trabajo que ha hecho a lo largo de esta
legislatura, porque ha trabajado y está trabajando en el control
y en la racionalización del sector público instrumental. Por lo
tanto en este sentido creo que el trabajo que se ha hecho de
racionalización de este sector y con los recursos que se han
destinado, pues yo creo que la eficiencia y el buen hacer de esta
oficina yo creo que han quedado más que demostrados. 

En relación a IB3, tiene 32.100.000 euros de presupuesto
para este año. Creo que se ha hecho una gestión brillante, una
gestión brillante porque del último presupuesto de ustedes del
2010, que se liquidaron 96 millones de euros, la hemos traído a
este año a liquidar o se liquidarán 30 millones de euros. Por lo
tanto creo que la gestión brillante está ahí: con muchísimo
menos presupuestos hemos doblado la audiencia. Creo que la
gestión está ahí. 

En relación al Sr. Borja Rupérez creo que he hablado
suficiente en esta cámara, y si usted ha querido escuchar sabe la
postura que he mantenido al respecto siempre. Por lo tanto creo
que usted lo tiene claro, y si no lo tiene claro basta que acuda al
libro de sesiones de esta cámara y lo tendrá mínimamente claro.

En cuanto a las inversiones estatutarias, pues creo que
también se ha hablado con bastante profusión en esta cámara.
Lo que hemos hecho..., nosotros no renunciamos a nada, lo
hemos dicho y lo hemos reiterado, y vamos a defender los
intereses de esta comunidad autónoma donde sea y ante quien
sea, y así lo hemos repetido mil veces. Sí le diré que en estos
momentos estamos arreglando el desaguisado que ustedes nos
dejaron, porque recordará que de los 311 millones que llegaron
más de 140 se los gastaron en gasto corriente y firmaron
convenios que hoy en día son irrealizables. Por lo tanto estamos
trabajando precisamente para arreglar aquellos que dejaron, en
fin, en esta situación.

En cuanto a los despidos a los que me hacía referencia el Sr.
Diputado de MÉS, yo creo que también hemos hablado
suficientemente en esta cámara; yo creo que el Tribunal
Supremo pues creo que ha avalado el criterio de despidos que ha
venido manteniendo el Gobierno, y creo que racionalizar las
administraciones públicas debería de ser de interés de todos,
porque lo que necesita esta comunidad autónoma es tener una
administración pública adecuada a nuestras necesidades, no
más, porque todo lo que exceda será un gasto que al final
repercutirá en los bolsillos de todos los ciudadanos.

Y yo creo que con esto contesto a todas las cuestiones que
ustedes han planteado. Creo que no me han planteado ninguna
cuestión más, y en cualquier caso sí que les diré que he
escuchado con mucha atención las observaciones que ustedes
han hecho en los presupuestos, tanto hoy en esta cámara como
anteriormente en la comisión en la que comparecí para
explicarles. Realmente a la conclusión que se llega es que
ustedes lo que querrían es que siguiéramos aplicando la misma
política presupuestaria que ustedes aplicaron en el pasado,
cuando gobernaban, y creo que hoy no se le escapa a nadie, a
nadie, que derivado de aquellas políticas que ustedes aplicaron
condujeron a esta comunidad autónoma a la grave situación que
aun estamos arrastrando, tanto política, económica, como social.
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Por lo tanto creo que sería de interés de todos que
aplicáramos otro tipo de presupuesto, que gestionáramos de otra
manera, que es lo que está haciendo este gobierno, y creo que
gracias a este distinto enfoque estamos saliendo, saliendo de
esta tremenda y lamentable situación en la que nos dejaron.
Creo que sería el momento que nos apoyaran, que apoyaran
estos presupuestos, porque estamos viendo luz al final del túnel,
y con eso ustedes ayudarían, arrimarían el hombro, a este
gobierno a salir de esta difícil situación, y también les ayudaría
a resarcirse en parte del grave perjuicio que causaron cuando
gobernaron.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara en contra. Torn del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, prenc la paraula per manifestar la nostra posició,
el nostre criteri, en relació a la secció 11 del pressupost de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i ho faig, en primer
lloc, com no puc fer-ho d’una altra forma ni d’una altra manera,
felicitant la conselleria i la persona responsable, el Sr. Antonio
Gómez, el Sr. Conseller, per haver aconseguit dissenyar, Sr.
Conseller, uns comptes que donen molta més que suficient
resposta a les necessitats de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i que al nostre entendre tenen una motivació i una
vocació irrenunciable de continuar transitant, de continuar
caminant per la senda de la recuperació, per la senda del
creixement econòmic, de la transparència i d’acord tot això amb
la Llei d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera,
que mai no han abandonat en totes i cada una de les seves
polítiques.

A la seva compareixença, Sr. Conseller -ja ho feia en
comissió i avui ho ha tornat a fer-, qualificava aquest pressupost
del pressupost del canvi. Nosaltres estam absolutament
convençuts que efectivament és així, el pressupost del canvi, del
canvi que ha de confirmar una nova tendència de fer les coses
a les Illes Balears, una altra forma d’actuar en política a les Illes
Balears i en aquesta comunitat, prioritzant precisament el que
importa, prioritzant allò essencial i centrant en el que
veritablement interessa: la sortida de forma definitiva de la crisi
econòmica en la qual algú, maldament no ho vulgui reconèixer,
ens va posar darrerament fa dos anys. 

I la mostra més clara que són uns pressupostos centrats en
allò essencial és el fet de la davallada que pateixen els serveis
generals de Presidència, que davallen un 19,14%, un programa
que any rere any, no és una qüestió puntual sinó que és any rere
any, pateix una davallada progressiva. I de la mateixa manera es
demostra que són uns pressupostos que redueixen en allò
prescindible amb el fet de la davallada d’un 11% també en
comunicació i en propaganda, que també any rere any i de
forma progressiva es ve reduint en el pressupost de la secció 11
de la seva conselleria, i no així precisament amb aquella
propaganda que és i entenem que és fonamental, important,

imprescindible, diria jo, i que ha de promoure també el seu
govern i aquesta conselleria, que és la de conscienciació social,
allà on s’incrementa precisament un 10,7%.

Capítol a part -aquí se n’ha parlat i crec que és referència
obligada parlar-ne- és l’Ens de Radiotelevisió Pública de les
Illes Balears. Fa dos anys aquest govern va iniciar un projecte
basat en l’optimització, la redimensió de l’ens públic, un
projecte difícil, un projecte complex, que va reduir a la meitat
el pressupost d’aquest ens públic, passant de 60 milions d’euros
a 30 milions d’euros. Moltes varen ser les veus, les boques, que
varen criticar aquella decisió, a les quals hem de sumar totes
aquelles que varen qüestionar en aquell moment la imparcialitat,
l’objectivitat, la neutralitat de l’ens i la de tots aquells directors
que varen passar per l’ens i varen procurar preservar el futur i
també el present de la Radiotelevisió de les Illes Balears. Avui
encara, avui encara, ja no hi són i encara els qüestionen. Molts
pronosticaren la seva desaparició i dibuixaren un escenari de
tragèdia i varen dibuixar un escenari de ruïna. Molts varen
vaticinar la fallida de les productores i la del món audiovisual
en el seu conjunt. Avui la política del Partit Popular, la política
de la conselleria que vostè encapçala, ens dóna la raó que era
veritablement la política encertada, perquè no només ha
mantengut el nostre ens sinó que també ha facilitat la
subsistència de moltes promotores en aquesta comunitat
autònoma. 

Però afortunadament res no és gratuït, tot té una
conseqüència, tot té un perquè. IB3 ha passat de tenir un nivell
d’acceptació digne a tenir un nivell d’acceptació extraordinari,
un nivell d’acceptació especialment dels seus informatius, on
darrerament els índexs d’audiència es multipliquen també de
forma progressiva. Però, com dic, res no és casual, tot té un
efecte, tot té una conseqüència, i qui no sembra efectivament no
recull, i és precisament aquest escrupolós tractament de la
informació, de la neutralitat, de l’objectivitat, el que ha fet que
els programes d’informatius avui siguin líders a la graella
d’IB3, i no sols això, sinó que IB3, i crec que és el més
important i en el que ens hem de fixar, no ha perdut la seva
vocació primera: el seu caràcter localista i la seva vocació
vertebradora, que ha convertit aquesta televisió i ràdio en un ens
d’entitat pròpia. I tot això es demostra en dues coses: que la
societat balear sap el que vol i segueix l’ens públic i, en segon
lloc, que aquells malastrucs de sempre varen tornar a fracassar
en tots els seus apocalíptics pronòstics. 

Per tant, Sr. Gómez, avui hem de felicitar-lo una vegada
més, perquè són els pressupostos d’IB3 els més reals que han
tengut mai aquesta comunitat autònoma i aquest ens públic de
radiotelevisió, i que ens han de permetre entre altres coses
millorar els nostres continguts, ens han d’ajudar..., han d’ajudar
el sector audiovisual de la comunitat, han de generar també
riquesa, i també han de permetre certificar la liquidació d’un
deute històric d’aquesta cadena que arrossegàvem i tothom
sabem per què l’arrossegàvem; tothom ens recordam, per
exemple, em ve al cap, la fórmula 1, el que vàrem pagar per a
allò quan a una mateixa cadena, canviant de cadena, podíem
veure exactament el mateix i a més guanyava el mateix
corredor, però nosaltres acabàvem pagant una doblerada
precisament per aquell fet.
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Per tant hem de felicitar-lo per la política audiovisual que
desenvolupa la comunitat autònoma.

Referència especial també a l’empresa pública Multimèdia
de les Illes Balears, amb un pressupost de 3.500.000 euros, i la
vull fer especialment a aquesta empresa pública perquè crec que
són interessants les seves funcions i el que està desenvolupant
en aquest moment, no només en relació amb el sistema
TETRAIB, que crec que és important millorar la seguretat en
tots els temes de comunicació entre equips d’emergència, sinó
també aquesta funció que té encomanada i és tan important, que
és la d’alliberar, alliberar espais perquè les noves tecnologies
arribin a aquesta comunitat autònoma, que el sistema 4G
d’operadors de telefonia mòbil sigui una realitat com més aviat,
i tothom puguem gaudir precisament d’aquesta nova era de les
tecnologies. 

Però si importants són aquestes qüestions en relació amb
l’empresa pública Multimèdia, no ho és menys un fet que
consider que és absolutament imprescindible, que és la creació
de la Balears Film Commission. Miri, crec que oferir el nostre
entorn, oferir els nostres espais, obrir les portes de Balears al
món, promocionar la nostra illa d’aquesta manera és la millor
idea que aquesta empresa podia desenvolupar, i ho dic
precisament per una experiència, ja ho vaig dir en comissió i
avui ho torn reiterar: ja han passat...., els mesos d’abril i maig
hi va haver una productora que a Eivissa va rodar una pelAlícula,
una pelAlícula que es deia Loving Ibiza. Loving Ibiza va tenir
èxit en els Països Baixos, on va ser per quatre setmanes
consecutives líder, líder, en els cinemes d’aquell país. Avui
molts d’operadors turístics han notat un sensible increment de
turistes que provenen dels Països Baixos. Crec que això té una
incidència importantíssima i per tant nosaltres l’animam a
seguir en aquesta línia i crec que és la línia efectivament de
l’encert.

En relació amb la cooperació i immigració, també mereix
capítol a part per la importància que hi dóna la seva conselleria.
D’aquest apartat es desprèn una bona notícia: que Balears no ha
deixat de ser solidària, Balears no ha deixat de ser una
comunitat preparada per a l’acollida també i la integració
socials dels immigrants. L’increment d’un 12,53% dels fons
destinats a polítiques de cooperació, polítiques de solidaritat i de
foment de desenvolupament humà a països no desenvolupats
crec que és la mostra més clara que Balears continua essent una
comunitat sensible, solidària, de cooperació, i crec que això és
un fet absolutament constatable en aquests pressupostos. 

I de mateixa manera també té sensibilitat aquesta comunitat
autònoma en qüestió d’immigració. És cert que en matèria
d’immigració hi ha canvis de tendència, és cert que la crisi
econòmica ha obligat moltíssima de la comunitat immigrant a
haver de tornar als seus països d’origen, i és cert que també hi
ha hagut una davallada en l’entrada de la immigració en aquesta
comunitat autònoma precisament per la mateixa raó, però encara
així, encara que el volum de la immigració avui a les Illes
Balears no sigui efectivament el mateix que hi havia abans,
aquesta comunitat continua essent sensible i de fet hi ha una
aportació a la seva secció, la secció 11, d’1.350.000 euros
perquè els immigrants tenguin l’acollida i la integració que
aquesta comunitat els ha de proporcionar.

I fins aquí, senyors diputats, senyores diputades, la meva
intervenció a la secció 11 dels pressupostos, als quals donam
suport per responsabilitat, per ser uns pressuposts compromesos,
i a més per ser uns pressupostos adequats i absolutament
convençuts que són els que ens permetran sortir d’una situació
complexa de crisi econòmica en què altres persones ens varen
instalAlar.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. 

(Alguns aplaudiments)

Per al torn de rèplica, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias. Señoras y señores diputados, Sr. Jerez,
bienvenido al no debate. En este debate -y sigamos con la
pedagogía- nosotros hemos presentado, nuestro grupo
parlamentario, igual que el Grupo Parlamentario MÉS, hemos
presentado una enmienda a la totalidad criticando lo que es la
línea política seguida por la conselleria, la sección a la que está
afectada y la que estamos discutiendo en este momento. En
teoría lo que tendría que hacer sería contestarnos a las
cuestiones que hemos planteado nosotros en este debate.

Para defender el presupuesto, para defender la conselleria,
para defender la sección, tendría que decir por qué motivo, si le
parece que existe algún motivo, los argumentos que hemos
expuesto nosotros son argumentos que no son recibo y hay otros
mejores que quiere oponer a los nuestros. Ese es el sentido del
debate.

A lo que se ha procedido y es a lo que me temo que se
proceda a lo largo de todo el día es sacar el incensario y alabar
al Gobierno, que está bien, lo entiendo, lo entiendo porque ...,
y le alabo el entusiasmo, es un papel difícil, todos hemos estado
a veces, he tenido que defender al Gobierno, hemos sabido que
a veces, y cuando hemos defendido a nuestros propios gobiernos
hemos visto que hay gestiones y consellers que son más
defendibles y otros menos defendibles, unos nos dan más
alegrías, otros nos dan menos, esto pasa en todas las familias
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políticas, y en este caso, pues, evidentemente, tiene un papel
difícil, pero podría haber empleado algo del tiempo en defender
a la sección, a la conselleria, de las cuestiones que estamos
planteando.

Para mí sería muy fácil entrar en un debate sobre las
cuesetiones que ha planteado aquí, algunas cuestiones que ha
planteado en ese incensario y rebatirlas, o sea, nos han hablado
de que en IB3 se retransmitía la Fórmula 1, cosa que no la
defenderá en ningún momento, me parece que está mal, o sea,
y no me habrá oído nunca jamás decir que ..., hacer la menor
alabanza al respecto, pero hombre, a mí que me lo diga quien no
es que haya retransmitido la Fórmula 1, sino quien la ha
organizado en Valencia, ...

(Algunes rialles)

... en Valencia ¿sabe cuántos cientos de millones se han gastado
en organizar la Fórmula 1 y en indemnizar al Sr. Ecclestone?
¿Sabe cuántos millones se han gastado ... eh ...

(Remor de veus)

... sí, familia del otro, el del perro, ¿sabe cuántos millones se
han gastado? Barbaridades, barbaridades se han gastado,
barbaridades se han gastado. Entonces, quiero decir que no...,
así podría seguir pero creo que no es el caso, porque no quiero
entrar en su debate y yo he venido con el mio, me interesaba
saber, respecto a las cuestiones estatutarias ¿cuál es el criterio
del Gobierno? Se nos ha dicho que se nos remite a las
cuestiones que ya se han dicho en otra serie de debates, no
sabemos si se va a exigir o no se va a exigir esas inversiones
estatales en Madrid; no se ha presentado un solo proyecto de
inversiones estatutarias en Madrid, nos gustaría saber si se ha
presentado, si su grupo parlamentario tiene mejor información
que el nuestro, nos gustaría que nos lo dijera. Nos consta a
nuestro grupo parlamentario que el Gobierno presentará
proyectos para las inversiones estatutarias, y así lo podría
defender, porque el Sr. Conseller no nos ha dicho ni uno solo.
Sí, que hemos oído citas a que..., remisiones a que..., al pasado,
a que la culpa de la crisis económica es nuestra, sí, eso ya lo
hemos oído, y que los presupuestos anteriores eran expansivos;
pero, por favor, sólo hay que leerse el presupuesto del 2010,
cosas tan sencillas como eso; el presupuesto del 2010 fue el
único de España que bajó un 10%, en dos fases, el único de
España, el único, de todas las comunidades autónomas. No, no,
las otras no bajaron lo que bajamos nosotros, ninguna, ninguna
bajó, ¿y sabe quién votó en contra de que bajara el presupuesto?
El Grupo Parlamentario Popular.

(Remor de veus)

¿Sabe cómo eran las enmiendas que presentaba el Grupo
Parlamentario Popular a los presupuestos? Todas para gastar
más, todas, todas, todas para gastar más. Y cuando trajimos un
decreto especial para reducir el presupuesto aquí en el mes de
julio, se nos dijo que no.

No nos hable de acierto tampoco en las previsiones, mire, se
acuerda ..., el mes de julio de 2008, un mes antes de que hubiera
un grave problema, que empezaron los graves en nuestra
comunidad autónoma; aquí, la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular ¿sabe qué dijo? Que la inflación estaba
desbocada, la inflación está descontrolada, julio de 2008. Y
¿qué sucedio? La mayor crisis deflacionaria de España de los
últimos tiempos, o sea, todo lo contrario, hemos entrado en
deflación.

O sea, vamos a ver, no quiero decirle que tuviera que saber
la verdad, si las agencias de calificación el día antes de la crisis
calificaban como calificaban a los bancos que iban a quebrar; es
decir, aquí no hemos de entrar en ese debatre cutre, que está
bien para ir a una barra de bar y decir: la culpa de crisis, eh, se
hundió Leman Brothers por culpa del PSOE balear y del pacto;
muy bien, eso ...

(Remor de veus)

... yo entiendo que lo puedan decir en según qué sitios, y a lo
mejor hasta les aplauden, pero aquí no, aquí no, aquí estamos
para otras cosas, digan cosas con más sentido, pero no pueden
y no vayan echando culpas que saben que no existen, porque
aquí el rédito político no van a tener y harán el ridículo.

Mire, quisiera acabar, no he oído lo que piensan ustedes
sobre los 450 millones del Sr. Monago, me gustaría si su grupo
parlamentario sabe algo de esto que nos lo diga, si no, Sr.
Conseller, también puede hacer una cuestión incidental, aunque
sea de unos breves minutos, y decirnos lo que le parece; si no,
pues nos quedaremos con un silencio más. Pero luego sí,
después de tanto silencio, no nos pidan que arrimemos el
hombro, no nos piden que arrimemos el hombro. Y si nos piden
que arrimemos el hombro, descuelguen el teléfono y llamen
alguna vez, llamen a la oposición y dialoguen, dialoguen,
¿saben dialogar lo que es? Inténtenlo, verán como al final se
sienten más satisfechos consigo mismos y no tendrán que hacer
protocolos excepcionales para lavar la imagen del Sr.
Presidente. Dialoguen, señores del gobierno.

Nada más.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. I en el torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr. Martí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Se’ns ha tornat dir de la bona
feina de l’Oficina de Control Pressupostari, que s’ha dedicat a
gestionar una herència. ¿Quina herència? El 80% de les
empreses i de contractes d’empleats públics es van fer durant
governs del Partit Popular, quina herència?

(Remor de veus)
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Durant la presidència de Jaume Matas, de l’expresident
Jaume Matas, es van crear 49 ens públics, quina herència?
Gestionen la seva herència, els ho hem dit sempre, podem i
hauríem d’afrontar la reestructuració amb corresponsabilitat i de
forma conjunta i amb acord i amb transparència, però ni una
cosa, ni transparència, ni l’altra, acord i diàleg, no han existit.

I no responen. Quan es van conèixer els e-mails que parlen
de pedigrí de treballadors públics de l’IDI, quan? Com es van
conèixer? El quan és molt important: ho van conèixer a través
dels mitjans de comunicació o ho sabien molts mesos abans?
Quines mesures van prendre des del mateix moment que en van
tenir coneixement? Quan? És l’enèsima vegada que demanam
explicacions, transparència respecte de com es gestionen les
empreses públiques i el silenci és sempre la resposta.

Se’ns ha dit també, no, que el Govern ha actuat de forma
correcta, que la Sala del Tribunal Suprem, a la sentència del dia
22 de juliol els dóna la raó, i endavant. Els dóna la raó i unifica
doctrina, en el marc d’un determinat cas, d’una tipologia d’un
determinat cas, d’indefinits no fixos, amb plaça creada i amb
relació de llocs de treball. Quants treballadors acomiadats es
troben en aquesta situació? Quants? Indefinits no fixos molts.
Amb plaça creada, amb plaça creada? En relació de llocs de
feina, però si les relacions de llocs de feina les estan acabant
ara; no és el cas, no s’agafin a aquest cas perquè parlam d’un 5,
com a molt un 7% de treballadors que es puguin acollir, que es
puguin identificar amb aquesta sentència.

Efectivament, IB3 ha pogut incrementar espectadors i ho ha
pogut fer de forma espectacular. Se’ns diu que IB3 és líder en
audiència, però com l’ha aconseguida? Té competència? L’ha
aconseguida a cop de carregar-se la Televisió de Mallorca i de
carregar-se la xarxa de televisions municipals d’aquestes illes.

(Remor de veus)

Sense competència és difícil poder parlar de ser líders.
Competència, sempre parlam lògicament de produccions fetes
a les illes.

Com es pot parlar d’acollida i d’integració d’immigració?
Quan els immigrants han estat exclosos del més essencial en un
estat de benestar, en una societat del benestar, que és la sanitat;
que han estat exclosos de la targeta sanitària, d’accedir, com la
resta de ciutadans, a una sanitat pública. Com es pot parlar
d’acollida i d’integració d’immigrants, quan s’actua d’aquesta
forma?

Em fa la sensació que aquest pressupost té molt de
maquillatge, que, lògicament, comprovarem a l’hora d’estudiar
la liquidació. I un exemple és Marivent: per primer any se’ns
diu que hi ha hagut una reducció en el pressupost, s’han mirat
vostès quines partides? S’han mirat quines partides? Augmenta
en personal, la despesa en personal, i disminueix el capítol 2, en
energia elèctrica, està molt bé, de 70.000 a 50.000 euros; en
aigua, de 100.000 a 60.000 euros. I açò són les reduccions de
despesa en Marivent, açò és l’estalvi que la Casa Reial aplicarà,
s’ho creu algú o açò es sembla més a un maquillatge d’aquest
pressupost. Açò sí, la neteja i l’endreçament, el pressupost és
idèntic; se’n recorden, el servei, aquell servei de mata rates és
el mateix. Mentre, açò sí, a l’hospital Mateu Orfila de Menorca
en troben fins i tot en els quiròfans. Molt lamentable la

comparació, però és una realitat, és una realitat el que viu
Menorca i és una realitat l’estalvi que farà Marivent, energia
elèctrica i aigua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. I per al torn de contrarèplica, té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jerez, per
cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diéguez, vostè si alguna cosa no em pot dir és que benvingut al
no debat, vostè ha començat aquí fugint d’un debat
pressupostari i anant-se’n al que veritablement a vostè li
interessa, però només a vostè li interessa, a ningú més interessa
el que avui vostè ha vengut a dir aquí; a qui interessa,
efectivament, qüestions estrictament protocolAlàries? Vostè ha
estat un minut i mig parlant de si al Sr. President se li havia de
dir senyor o se li havia de dir molt honorable president de la
comunitat autònoma. Vull dir, això és un debat parlamentari de
pressuposts? Això no és un debat parlamentari de pressuposts.

Vostè ha estat aquí parlant dos o tres minuts dels viatges del
president, on havia i on no havia d’anar. Ens ha parlat de
lepenisme ilAlustrat. Miri, jo li recordaré les esmenes que vostè
té presentades a la secció d’aquest pressupost: del Santuari de
Lluc, no n’hem sentit a parlar, hem sentit a parlar de lepenisme;
a l’empresa Multimèdia, hem sentit parlar de qüestions
protocolAlàries; al Centre Balears Europa, ni pruna, que diem a
Eivissa. Per tant, qui és que ha fugit avui del debat parlamentari,
qui ha fugit avui del debat parlamentari?

(Alguns aplaudiments)

Vostès o nosaltres? Vostès o nosaltres? I no només això,
sinó que vostè, i això és que li he de dir: vostè no ha fet ni
menció d’una qüestió que per a nosaltres és fonamental i
importantíssima, per a vostès sembla que no, cooperació,
solidaritat i immigració, això no existeix en el Grup
Parlamentari Socialista, no existeix, no existeix.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No existeix, zero, Sr. Diéguez, zero, no n’ha parlat ni molt,
ni gens, ni molt ni gens, ni mica.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miri, miri, i acaba vostè dient: diàleg, i ens diu el Sr. Martí,
de la reestructuració de l’administració l’hem de fer de forma
consensuada, l’hem de fer amb transparència, l’hem de fer amb
acords, que reduir l’administració no es pot fer de qualsevol
manera, açò ens ho han dit avui aquí. I miri, mentre vostès deien
això, a mi se m’ocorria o em venia al cap la darrera oferta que
li ha fet el grup parlamentari, i en particular el seu president, el
Sr. Bauzá, en relació amb la reestructuració, política o
administrativa, i de la qual vostès han fet cas omís, no en volen
saber res, ni s’han apropat, ni s’han apropat. Vostès estan
disposats a dialogar perquè aquesta cambra redueixi divuit
diputats?

(Remor de veus)

No, no. Vostès estan disposats a parlar perquè aquesta
cambra redueixi, redueixi les seves despeses? No.

(Remor de veus)

Vostès no estan disposats a això, per tant aquí lliçons,
lliçons, lliçons de diàleg, d’acord i de transparència, senyors
diputats del Grup Parlamentari Socialista, les justes, les justes.

(Remor de veus)

En relació amb IB3, ens diuen que nosaltres, clar, IB3 ha
incrementat no perquè la gent se la miri, ha incrementat
precisament la seva audiència perquè no existeix competència
i no existeix competència precisament perquè el Partit Popular
s’ha carregat la competència que tenia IB3. Vostès pensen que
una cadena sense audiència, com era Televisió de Mallorca, era
competència de res? Vostès pensen que una televisió que costa
9 milions d’euros anuals és competència de res? Saben què és
competència? És competència en els pressuposts de la
comunitat autònoma, ...

(Remor de veus)

... el pressupost, és competència en el pressupost del consell
insular i per això la televisió que no té audiència, que no té
interès ni respon a una veritable vocació d’interès públic no
interessa a ningú.

Clar, vostès què fan? Vostès són els que mantenen aquestes
estructures, sempre, vostès són els que creen aquestes
estructures, les mantenen, les sobredimensionen i llavors ens
condueixen a la situació que tots hem estat patint durant
moltíssim de temps i la que suportam en aquest moment i a la
qual hem de fer front. Aquest és el clar exemple, Televisió de
Mallorca, d’una administració o un ens absolutament
sobredimensionat al qual ha hagut de fer front el Partit Popular.

(Remor de veus)

Però no només això, en podríem continuar parlant;
direccions generals, conselleries, per tant vostès de reducció i
d’optimització de l’administració pública lliçons, lliçons les
justes. Vostès tenien en el mateix lloc o a la mateixa àrea, a la
legislatura passada, tres persones de distints partits polítics, i
saben per què? Perquè vostès no es fiaven un de l’altre. Vostès,
el d’UM havia d’espiar a veure què feia el del PSM, perquè clar,
el del PSOE a veure què feia, clar, això era el que els passava a
vostès, però això era un fet i una realitat, era un fet i una realitat.

(Remor de veus)

De fet aquesta sobredimensió de l’administració pública que
veritablement ens hem trobat.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Jerez, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ja acab, Sr. President. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez.

Passam al debat número 3, de globalitat, agrupació de la
secció 11, Vicepresidència i Conselleria de Presidència amb les
seccions i entitats afins. Esmenes parcials del Grup Parlamentari
Socialista a la secció 11, Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, al programa 112G, reorganització i racionalització
del sector públic, esmena 14222; al programa 121A, serveis
generals de la Presidència del Govern, 14221; al programa
121B, direcció i serveis generals Conselleria de Presidència,
14225; al programa 126B, publicacions i Butlletí Oficial de les
Illes Balears, 14223; al programa 134A, planificació i evolució
de la cooperació al desenvolupament, 14460; al programa 313J,
integració social d’immigrants, 14529 i 14443; al programa 463,
foment de projectes de comunicació d’interès social, 14224.

Per part del Grup Parlamentari MÉS s’hi mantenen les
esmenes a la secció 11, Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, al programa 126A, manteniment i conservació del
Palau de Marivent, 14699, i al programa 134A, planificació i
avaluació de la cooperació al desenvolupament, 14701.

I per part del diputat no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer, a la
secció 11, Vicepresidència i Conselleria de Presidència, al
programa 121A, serveis generals de la Presidència del Govern,
14131.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, per defensar les
seves esmenes, té la paraula la diputada Sra. Lourdes Aguiló.
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Amb nulAles esperances de poder arribar a consensos, perquè
aquest govern ja té més que acreditat que n’és incapaç,
explicarem que les nostres propostes de modificació de les
dotacions econòmiques de distintes partides de la secció 11 són,
precisament, Sr. Jerez, per intentar millorar i incrementar, si és
possible, les dotacions referides a l’atenció directa a les
persones més vulnerables i a les que pateixen amb major mesura
les conseqüències de la recessió econòmica en la qual encara
avui estam immersos.

Allò que hem de lamentar molt sincerament i molt
profundament, arribats a aquest punt de la legislatura, és que la
Direcció General de Cooperació i Immigració continuï
integrada dins la Conselleria de Presidència i a la secció 11 dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma; és absolutament
lamentable perquè, tant el conseller i vicepresident, com el
president han acreditat una nulAla sensibilitat envers dels
colAlectius que han d’atendre aquesta direcció general, nulAla
sensibilitat. NulAla sensibilitat que s’acredita amb el fet que si
comparam els pressuposts de l’any 2012, els primers
pressuposts del Partit Popular, amb els pressuposts de 2014 ens
trobam que la dotació d’aquesta direcció general ha baixat
gairebé un 75%, un 75%, un 75% de reducció pressupostària en
dos anys, i després hem de sentir el Sr. Jerez que ens diu que no
li parlem de cooperació internacional perquè això és el que a
ells els preocupa, és el que a ells els preocupa...

(Alguns aplaudiments)

... un 75% de baixada.

Cert és que la gran baixada es va fer el 2013, però encara en
el 2014, i encara que el pressupost global de la comunitat
autònoma de les Illes Balears creix en un 7,7% sobre el del 2013
i que les dotacions pressupostàries de la Presidència del Govern,
de la Vicepresidència i de la Conselleria de Presidència, de la
secció 11, en definitiva, s’incrementen globalment en un 2,7%
com ens ha dit el conseller, el pressupost de la Direcció General
de Cooperació i Immigració baixen gairebé un 12%, més d’un
11%. 

És per això que hem de dir, i hem de repetir, que és molt
lamentable la inclusió d’aquesta direcció general dins la
Conselleria de Presidència, i sobretot hem de lamentar que no
s’aprofitàs la darrera reorganització del Govern i la creació de
la Conselleria de Família i Serveis Socials per adscriure-li
aquesta direcció general en lloc de mantenir-la vinculada a la
Presidència i a la Conselleria de Presidència. Segurament les
coses serien diferents, és d’esperar que la Conselleria de Família
i Serveis Socials seria una mica més sensible que no el que
demostra, la nulAla sensibilitat que demostra la Presidència en
aquests temes.

Sembla evident que el Govern conserva aquesta direcció
general dins la Presidència i dins la secció 11 no per l’interès en
la cooperació o el desenvolupament, no per l’interès en la
cooperació per al desenvolupament ni per la integració de
colAlectius immigrants, no és això el que els mou a conservar
aquestes competències, no ho és, no sembla que sigui per cap
interès general, l’interès de conservar aquesta direcció general

sembla que no és altre que el de permetre-li dur a terme una
operació de maquillatge amb els pressuposts de la secció 11 i de
la Presidència, una operació de maquillatge que consisteix que
semblin uns pressuposts austers i que pugen poc, que pugen
manco que la mitjana de les altres conselleries que només pugen
un 2,7%, però carregant tot aquest pes d’aquesta austeritat a
costa de la Direcció General de Cooperació i Immigració, que
és la que es veu més directament perjudicada per les retallades
de la Presidència. Es perjudica directament la despesa d’aquesta
direcció general per aconseguir que no es noti tant el superior
increment de la despesa global de la Presidència.

Una vergonyosa operació de maquillatge en la qual han
mogut despesa d’un lloc a l’altre, de la Presidència cap a la
secretaria general, per semblar contenció, per poder parlar
d’austeritat, però que realment les úniques partides dedicades a
les qüestions socials són les que baixen.

Certament, l’any passat va ser molt pitjor, però precisament
per això era d’esperar que en un any on els pressuposts
globalment pugen un 7,7% les partides socials, com a mínim,
conservarien les dotacions de 2013, ja de per si minses. Però no,
calia maquillar l’increment de les dotacions presidencials i s’ha
fet a costa de les partides de la integració social dels
immigrants, preferentment.

Hi hem de sentir el Sr. Camps dient que aquests són uns
pressuposts socials, perquè també ho ha dit, i hem de veure les
xifres. El pressupost d’aquesta direcció general el 2012 era de
17 milions d’euros, el 2013 passen a 5 milions d’euros i el 2014,
ens ho ha dit el president, baixen a 4 milions d’euros. Això no
són uns pressuposts socials, Sr. Camps. I tampoc no són, Sr.
Vicepresident, els pressuposts més eficients, són uns
pressuposts més vergonyosos.

És per això, que la pregunta que ens ve obligada és, per què
s’entesten a conservar aquesta direcció general de Cooperació
i Immigració adscrita a la Conselleria de Presidència? Per què?
Se’ns ocorre que tal vegada podria ser la justificació dels
viatges del president, el president pot viatjar per Amèrica
perquè té la competència dins la seva secció pressupostària de
Cooperació al Desenvolupament, però la veritat és que, on
queden les obligacions de complir els compromisos
internacionals i els mandats constitucionals? On queda el
compromís internacional de dedicar el 0,7% del pressupost
públic a la cooperació al desenvolupament? No arribam ni al
0,1%, Sr. Conseller d’Hisenda, ni al 0,1% en cooperació
internacional, ni al 0,07%, ni al 0,07%, Sr. Conseller d’Hisenda,
una miqueta més del 0,06% dedicats a cooperació internacional.
Això és el que dedicam a les polítiques solidàries. Tanques
electrificades o tanques de contenció, concertines, sí, ajuda, no,
la mínima. Aquesta és la solidaritat.

Hi ha partides que pugen, el capítol 1 del president, del
gabinet del president, per exemple, puja, però baixen les
despeses socials. L’increment del pressupost de la Presidència
i de la Vicepresidència no ha tengut cap efecte sobre les
persones, i això és el que voldríem canviar amb les nostres
esmenes. Per això, la pràctica totalitat de les nostres esmenes,
suficientment explicades en comissió, intenten aconseguir que
s’incrementin les partides destinades al Programa de Cooperació
al Desenvolupament i al d’Integració Social dels Immigrants.
N’hem fetes moltes i molt diverses, els demanam que n’acceptin
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alguna o bé que, com a mínim, la transaccionin, millorin una
mica aquesta dotació, no ens facin sentir aquesta vergonya,
millorin una mica aquesta dotació.

S’han pressupostat despeses totalment innecessàries o si més
no molt més prescindibles que aquestes, com són la dotació
prevista per a l’Oficina de Control Pressupostari, que tanmateix
es troba vacant, o les que es dediquen a estudis i a treballs
externs, cursos, dietes, inversions immaterials, respecte de les
quals es dedica a l’administració, compte amb recursos propis
més que suficients i qualificats per dur-los a terme. Creim que
en aquest moment és perfectament possible prescindir d’aquest
tipus de despeses i en canvi s’hauria d’incrementar, d’alguna
manera, les partides destinades a la cobertura de les necessitats
de les persones més vulnerables, de les persones més
desfavorides i que acusen més la recessió econòmica.

La intenció de les nostres esmenes és aquesta, aconseguir
dotacions pressupostàries dignes per a les partides socials de la
Presidència. El gruix de les nostres esmenes de la secció 11,
fetes pràcticament totes elles amb aquesta intenció, es
completen també amb altres dues esmenes que pretenen,
respectivament, incrementar l’aportació en 10.000 euros per fer
efectiva la posada en marxa del Consell Audiovisual de les Illes
Balears, com també amb 400.000 euros, incrementar el
Programa de Foment de Projectes de Comunicació i Interès
Social amb la intenció que es destinin en suport a les empreses
audiovisuals de les Illes Balears per a la promoció dels
productes propis, amb la qual cosa, a parer del meu grup, a més
de donar suport a un sector econòmic de les Illes Balears es
contribuiria a reactivar l’economia, cosa tan necessària en
aquest moment.

En definitiva, a les nostres esmenes proposam, sobretot, que
es dediquin les altes als serveis a les persones, i més
concretament a Cooperació al Desenvolupament i a Integració
de la Immigració. Encara que també aquestes dues aportacions
a les quals he fet referència, de suport al sector audiovisual. I les
baixes a despeses totalment i absolutament prescindibles com
són, molt especialment, els estudis externs, els estudis i els
treballs externs, i les inversions immaterials.

Esperam, ja he dit, amb molt poques esperances ens
agradaria tenir alguna resposta del Govern en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló.

(Alguns aplaudiments)

Per part del Grup Parlamentari MÉS, i per defensar totes les
esmenes conjuntament, té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu, jo crec que amb el
debat anterior ja hem explicat prou extensament la nostra
posició i, per tant, bàsicament exposaré les nostres esmenes
parcials i també el nostre vot a les esmenes de la resta de grups.

Com deia, a l’altra intervenció, a l’anterior intervenció, és
un pressupost difícil de corregir, amb massa defectes, que
requereix, requeriria, tornar a ser rescrit, rescrit en clau de les
necessitats que tenen els ciutadans. Les nostres esmenes parcials
que generen altes van destinades a cooperació, a dotar, a
incrementar el suport a cooperació per al desenvolupament,
també per a la creació del Consell Audiovisual i, com no podia
ser d’una altra manera, reclamant la implicació de Presidència
en les inversions estatutàries, en els recursos dels nostres
ciutadans, que ens correspon com a comunitat autònoma i que,
lògicament, tenen un efecte en el conjunt d’actuacions que es
puguin dur a terme en aquesta comunitat autònoma. 

També presentam esmenes que fan baixa en comunicació
institucional, en publicitat, a l’apartat 126B amb una aportació
a una previsió que consideram injustificada de 739.000 euros.
També una afectació de baixes a Marivent i a serveis de
Presidència, de les quals depèn o hi ha vinculat el delegat, el
virrei de Formentera. Tot açò són baixes lògicament que
recuperam i destinam a inversió social, a despesa social, a donar
suport als serveis i prestacions vinculades al benestar dels
nostres ciutadans. 

L’esmena 122, amb RGE núm. 14699, és l’esmena que
esmentava abans que fa alta, que té com a objectiu assegurar
l’aportació de l’Estat per a l’execució de les inversions
estatutàries, es preveu una quantia jo diria que més aviat
simbòlica, però que d’alguna manera expressa la necessitat que
el Govern, el president, sigui qui lideri i lluiti perquè els
recursos que són d’aquests ciutadans arribin, que expliqui si és
un retard o que expliqui si són uns recursos que no arribaran
mai. Si no han d’arribar mai valdria més parlar clar, són uns
recursos que ens roben, que són uns recursos que el nostre
Estatut, una llei orgànica, preveu que s’han de destinar, que
s’han de transferir a aquesta comunitat autònoma, que són
inversions que s’han de fer a aquesta comunitat autònoma i, per
tant, ens corresponen.

També l’esmena que fa alta, és la número 124, RGE núm.
14701, i fa referència a l’increment de l’aportació destinada a
convenis i convocatòries de cooperació al desenvolupament, una
alta de 2 milions d’euros. No sé si és...podria ser molt més, com
ja hem dit abans, l’aportació que fa aquesta comunitat autònoma
a cooperació està molt enfora d’aquell objectiu, ja deim només
objectiu, del 0,7%, però és que moure’s pel 0,1 em sembla que
hauria de fer recapacitar a aquest govern i a aquesta comunitat
autònoma. Per tant, proposam aquest increment.
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Per altra banda, donarem suport a les esmenes també
parcials del Partit Socialista, en concret em vull referir a
l’esmena número 3, RGE núm. 14222, sobre l’Oficina de
Control Pressupostari, crec que ja hem explicat de forma més
extensa el nostre posicionament, per tant, no m’hi estendré.

També a l’esmena número 2 i 6 que fan transferències, que
fan referència a les transferències a corporacions locals
vinculades a programes d’integració social d’immigrants.

I també suport a l’esmena número 4 i 5, relatives a la posada
en marxa del Consell Audiovisual, al qual el nostre grup també
presenta esmena, i incrementar el suport a les empreses
audiovisuals de les Illes Balears, una qüestió que reiteradament
ja hem manifestat el nostre posicionament. I tal vegada un dels
aspectes que caldria dir que som positius, amb el pressupost de
l’Ens Públic de Radiotelevisió que incrementa el seu pressupost
per destinar-lo a les empreses del sector públic audiovisual de
les Illes Balears, i que amb aquesta esmena es vol incrementar
i consolidar.

També donarem suport a l’esmena presentada pel diputat
Antoni Pastor amb relació al pagament del protocol signat pel
president amb l’Ajuntament de Manacor.

I en canvi ens abstendrem a l’esmena, l’única esmena, que
el Partit Popular ha presentat a aquesta secció, que és l’esmena
número 2, RGE núm. 14725, i que fa una aportació molt
interessant a aquest pressupost, genera una alta de 10.000 euros
per incrementar el pressupost de l’Institut d’Estudis Autonòmics
per seguir editant la revista jurídica de les Illes Balears, una
aportació sense la qual aquest pressupost difícilment es podria
aguantar. És una mostra de la tasca del Grup Popular d’introduir
esmenes per dir que s’han introduït esmenes, que s’han fet
aportacions i que, sense cap dubte, no tenen ni la significació ni
la transcendència per ser debatudes, em sembla, a Plenari. 

Aquestes són les nostres esmenes i el nostre vot respecte de
les esmenes que han presentat la resta de grups.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del diputat no adscrit, el Sr. Pastor
i Cabrer, per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta secció he
presentat una sèrie d’esmenes, algunes d’altes i algunes de
baixes, i en aquest cas en concret al que entendríem que podria
ser ben bé una reorganització necessària dins el propi govern.

Si és ver que en un principi, quan es va fer la composició del
Govern, tenia sentit que Immigració i Cooperació fossin dins la
Conselleria de Presidència, pensam que, una vegada que s’ha
creat la Conselleria de Benestar Social i Família, seria molt més
adequat que aquestes seccions fossin dins el mateix
departament. És a dir, pens que el fet que serveis socials,
immigració vagin de la mateix mà pens que és important.

Nosaltres sempre havíem pensat i sempre havíem defensat que
una vicepresidència o una conselleria de Presidència havia de
tenir un pes important dins el Govern, veim que no és així, veim
que de cada vegada té menys sentit aquesta conselleria i és per
això que, com a mínim, demanam una reorganització
exactament igual que l’Oficina de Control Pressupostari, que
també sí és ver que tal vegada en un principi la conselleria que
hi havia abans estava molt saturada el fet d’ara haver-la dividit
en dues conselleries també tendria molt més sentit.

Però jo, la veritat, un poc decebut d’així com han començat
aquests pressuposts perquè la paraula que contínuament
escoltam i de la qual pareix que presumim és més retallades, és
a dir, menys despesa, més racionalització, que amb això hi
podem estar d’acord, però que no sempre, no sempre va lligada
amb l’eficàcia ni va lligada amb el millor que poden tenir els
ciutadans i el conjunt de ciutadans d’aquesta comunitat.

És ver que possiblement hauríem de fer una reflexió tots
junts i veure de quina manera podríem racionalitzar
l’administració pública, però hem arribat a uns nivells que
pareix que l’únic mèrit que pot tenir un govern a l’hora de
presentar uns pressuposts és que siguin més baixos o que
tenguin menys despesa que l’anterior exercici. 

Però és que crec que feim un flac favor quan no deim
realment la veritat en aquesta tribuna o, en aquest cas, en el
debat de pressuposts i deim que l’important no és realment
aquestes xifres que presentam avui sinó que l’important són les
xifres que presentam a la liquidació dels pressuposts. Clar, quan
nosaltres presentam uns pressuposts que tenen una sensible
millora, tal vegada, a la xifra inicial de la passada, però que
veim que són sensiblement inferiors a la liquidació del darrer
exercici que nosaltres podem tenir, que és el de 2012, hem de
dir que això demostra que és una decepció que nosaltres no
podem evitar, entre d’altres coses, perquè pensam que amb
aquests pressuposts el que es fa és exigir al conjunt dels
ciutadans d’aquesta comunitat, de les Illes Balears, uns
sacrificis a una comunitat que sí és productiva, una comunitat
que sí genera riquesa, però que realment no tornen aquells
doblers que possiblement serien nostres. I això fa que haguem
d’exigir al conjunt de ciutadans d’aquesta comunitat esforços
que realment són immerescuts perquè hem de fer retallades a
moltes àrees a una comunitat que sí realment produeix riquesa
i que sí realment produeix recursos per a realment tenir uns
pressupost molt millors dels que avui tenim.

Em cenyiré per intentar no esgotar el temps a una esmena
que he presentat, que pens que ja no hauria d’haver presentat
perquè això ja hauria d’estar arreglat fa estona. Això aniria en
la línia del que haurien de ser les relacions amb les
administracions i el respecte institucional i sobretot allò que es
diu tenir paraula o tenir compromís amb aquelles coses amb les
quals ens comprometem. Hem sentit en repetides ocasions que
no ens comprometíem amb allò que no podíem fer o amb allò
que no podíem pagar. 
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L’Ajuntament de Manacor va firmar un conveni, va signar
un conveni, un protocol de colAlaboració amb el Govern de les
Illes Balears, l’Institut Públic del Teatre Municipal i, en aquest
cas, una empresa de la mà del tennista Rafel Nadal. Aquest
conveni, o aquest protocol, es va signar dia 11 d’abril de l’any
2012 i a la disposició setena, sisena, perdó, deia, aquest protocol
entrarà en vigor en el moment que se signi i es desenvoluparà
durant els exercicis pressupostaris 2013, 2014 i 2015. 

Jo pens que no s’hauria de presentar una esmena als
pressuposts per demanar que el  Govern complís allò que ha
signat, jo crec que hauria de ser una cosa que hauria de formar,
hauria de funcionar de forma automàtica, de forma immediata,
amb una quantia que és, no són pocs doblers, però pel
pressupost que maneja la comunitat de 150.000 euros sí que
realment són partides que no haurien d’estar realment en el
debat de pressuposts, però l’he volguda dur per significar allò
que de vegades deim i repetim aquí i sembla que per moltes
vegades que ho repetim és veritat, realment no és així, és a dir,
el Govern de les Illes Balears no compleix amb els ajuntaments,
entre altres coses perquè quan nosaltres parlam de xifres de
deute, de dèficit pensam que els comptes ens surten, però, com
no ens han de sortir si no reconeixem el deute que tenim amb les
altres administracions?

És molt bo de fer quadrar els pressuposts així, l’important és
que el Govern primer reconegui aquells deutes que té amb les
administracions i després mirem si realment podem complir o
no podem complir els objectius de dèficit.

Esper tenir el suport de tots els grups polítics per tal que en
aquest cas dues institucions que varen signar o tres institucions,
dues institucions i un particular que varen signar un conveni es
pugui dur endavant.

Crec que el que no podem fer avui és negar en aquest cas o
que el Parlament negui que el president d’aquesta comunitat que
és qui va signar aquest protocol el pugui complir, el que
demanam és que s’habiliti una partida pressupostària per tal de
poder complir aquest conveni que crec que és el que ens toca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara en contra, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Fernando Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament debatem avui aquestes esmenes
presentades pels diferents grups parlamentaris a la secció 11
relativa a Vicepresidència i Conselleria de Presidència i vull
lamentar que s’hagin fet tota una sèrie d’afirmacions en aquesta
tribuna amb un to que consider que no és encertat. 

Miri, el Sr. Azaña deia: “A mí no me preocupa un político
que no sabe hablar, me preocupa el político que no sabe de
qué habla”, crec que quan tenim la responsabilitat de parlar dels
pressupostos de la comunitat autònoma és molt fàcil venir aquí,
fer demagògia, dir que s’ha de llevar aquesta partida d’aquesta
secció, aquesta altra, posar, afegir, però efectivament aquí hi ha

hagut una feina coordinada i important per tal de tenir un
pressupost ajustat i realista a la nostra realitat socioeconòmica
i que, a més a més, s’ha vist incrementat en més d’un 7%. Per
tant, crec que tots aquests esforços s’han de tenir en compte.

Quant a l’esmena de què vostès parlaven de l’Oficina de
Control Pressupostari per tal de suprimir aquest òrgan, nosaltres
no hi podem estar d’acord perquè pensam que aquesta oficina
pot tenir encara una missió important per a la nostra comunitat
autònoma, per tant, no podem desdotar econòmicament aquesta
oficina perquè -insistesc- hem de fer aquesta previsió.

Quant a l’esmena 14221, també del Grup Parlamentari
Socialista, en la qual es vol llevar tota una sèrie de partides per
prescindir d’inversions immaterials, d’estudis i treballs tècnics,
en definitiva, tota una sèrie de partides, i vostès diuen que les
volen destinar a les polítiques més necessàries cap a les
persones, miri, crec que aquest govern ha fet un esforç
important per destinar les partides pressupostàries necessàries
a persones desfavorides de la nostra comunitat autònoma i a
més a més el que nosaltres no podem aprovar, o nosaltres
consideram que no és just ni és la política adient és que es
convoqui una subvenció de 5 milions d’euros per a immigració,
com va succeir la legislatura passada, per a entitats que fan feina
amb el colAlectiu d’immigrants, quan únicament hi havia 2,5
milions per a aquest colAlectiu, i això és el que nosaltres no
farem, això no ho farem. Si nosaltres no disposam d’una partida
pressupostària, doncs, evidentment, nosaltres el que no farem és
dir que tenim més per després donar manco o el que l’anterior
director general d’Immigració els deia a aquestes entitats “no
presenteu el projecte perquè tanmateix no cobrareu”, bé, aquesta
és la política que nosaltres no seguirem.

Aquest govern ha hagut, a més a més, de fer front a les
convocatòries de subvencions que el pacte va convocar en
matèria de cooperació i que el Govern actual sí que està pagant.
Per tant, això és fer política a favor de les persones.

Bé, també és cert que vostès ara critiquen que el pressupost
en matèria de cooperació no sigui l’adient, però qui va
començar aquesta davallada en el pressupost en matèria
d’immigració varen ser vostès. 

Volem destacar una qüestió ben important i és que aquest
govern ha destinat 1,3 milions d’euros a un conveni de
colAlaboració amb 23 ajuntaments de la nostra comunitat
autònoma que els doblers que van directament a aquestes
institucions, a aquestes entitats locals per destinar a integració
de persones estrangeres que tenen dificultats a la nostra
comunitat autònoma. Per tant, es destinaran aquests doblers
directament als ajuntaments i per tant, es fa feina d’una manera
descentralitzada, per tant, tenint en compte el municipalisme,
però també tenint en compte les necessitats d’aquest colAlectiu.
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Igualment, a l’esmena 14225 del Grup Parlamentari
Socialista a la qual es diu que també s’ha de prescindir de tota
una sèrie d’inversions immaterials, d’estudis i treballs tècnics,
despeses protocolAlàries, etc., per assegurar la política de les
persones, he de dir que, i crec que és important, aquest govern
compleix i assegura la política de les persones en el moment en
què paga a aquelles entitats socials a les quals vostès varen
deixar sense pagar quan governaven perquè no tenien doblers,
perquè es varen endeutar tant que els bancs ja no els prestaven
doblers perquè no eren creïbles. El pressupost del 2013 i del
2014 garanteixen que aquestes persones seguiran cobrant el que
vostès no pagaren.

Quant a l’esmena 14223, també del Grup Parlamentari
Socialista, que fa referència també a prescindir de tota una sèrie
d’inversions immaterials, estudis, treballs..., diuen que tot això
s’ha de destinar a les polítiques de les persones a través de
polítiques de cooperació, però a la mateixa esmena també diuen
que es proposa que es dediqui una quantitat de 10.000 euros per
assegurar l’efectiva posada en marxa del Consell Audiovisual
de les Illes Balears. Consideram que aquesta no és una esmena
coherent perquè efectivament una esmena que el que pretén és
destinar doblers o partides pressupostàries a les persones
desfavorides, a temes de cooperació, i després la mateixa
esmena parla de destinar 10.000 euros per assegurar l’efectiva
posada en marxa del Consell Audiovisual de les Illes Balears,
idò sincerament, consider que no és una motivació coherent,
faci una altra esmena, però no la fiqui dins aquesta mateixa, Sra.
Aguiló. 

Si vostè el que fa és una argumentació en la qual el que vol
és llevar tota una sèrie de partides, que ho fan a més a més amb
demagògia, perquè és molt fàcil dir “no, és que estudis i
programes, això en aquests moments no quadra ni encaixa,
perquè hi ha una sèrie de persones que necessiten doblers”, em
sembla molt bé, però és que el pressupost és tota una llei en la
qual s’ha de fer un equilibri, en la qual no únicament existeix
política en matèria de cooperació, política social, sinó que hi ha
molts d’altres serveis públics i evidentment el Govern de les
Illes Balears ha de tenir les corresponents partides
pressupostàries. Per tant, fer aquest discurs és absolutament
demagògic.

Com també ho és l’esmena del Grup Parlamentari Socialista
per a la realització de programes d’atenció a joves nouvinguts
a l’illa d’Eivissa; es rebutja aquesta esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, consistent a aplicar 50.000 euros a la
partida corresponent de la secció 11 per a la realització de
programes d’atenció als joves nouvinguts a l’illa d’Eivissa, ja
que el pressupost del programa 463C01, del Gabinet de
Presidència, està ajustat en quantitat i forma -entenem- als
objectius prevists per a l’exercici 2014 i, a més a més tenint en
compte el programa 313J, es contemplen totes les mesures
d’integració de la població immigrada completades per tant, per
programa a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat
d’integració dels joves. Per tant, consideram que això estaria
cobert.

Quant a l’esmena 14224 en la qual proposen que es dediqui
la quantitat de 400.000 euros al suport d’empreses audiovisuals,
miri, per posar una quantitat, és clar, podem posar 400.000,
500.000, podem posar 1 milió, però aquí el fet és que per
primera vegada aquest pressupost contempla uns incentius, unes

bonificacions per al sector audiovisual, i això gràcies a la llei
audiovisual que es va aprovar en aquesta mateixa..., enguany, i
que per tant, ha fet que es doni un impuls importantíssim a un
sector que per a nosaltres és un sector estratègic. De moment es
comença amb una partida que és la que recull el pressupost,
però sens dubte la intenció del Govern estic convençut que serà
anar incrementant aquesta partida, però per començar
consideram que és absolutament satisfactòria.

Quant a l’esmena del Grup Parlamentari MÉS que fa
referència a l’aportació de l’Estat per a l’execució de diverses
inversions estatutàries, em sum a l’argument que han donat tant
el conseller de Presidència com el meu company del Grup
Parlamentari Popular, efectivament, que facin vostès una
esmena per aquest tema de les inversions estatutàries, bé, en
definitiva, em sembla un tant xocant, no?, quan vostès es varen
gastar quasi, quasi uns 150 milions d’euros d’aquestes
inversions estatutàries en despesa corrent, que ara tenguin
aquest interès perquè es reclamin les inversions estatutàries, que
el Govern de les Illes Balears fa d’una manera absolutament
responsable, idò..., em sembla, en fi, bastant, bastant xocant.

Quant a una esmena, també presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, la 14701, que fa referència també a
incrementar l’aportació destinada a convenis i convocatòries de
cooperació al desenvolupament, miri, consideram que
efectivament les polítiques d’immigració són importants, són
necessàries, però el que nosaltres mai no considerarem ni oportú
ni necessari és el que vostès varen fer la passada legislatura en
la qual el Govern del pacte destinava en projectes de cooperació
la quantitat de 122.210 euros per conscienciar a “israelitas y
palestinos sobre el coste mediambiental de la ausencia de paz
y promover una solución sostenible”, això el Govern de les Illes
Balears.

(Alguns aplaudiments)

Un diu, escolti, efectivament hem de gastar en política social
i hem de gastar en política d’immigració, però gastar 122.210
euros en la conscienciació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rubio, ha d’acabar.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...de palestinos e israelitas, idò ens sembla que és
directament tirar els doblers al fems. I això no és competència
del Govern de les Illes Balears, en tot cas, serà competència
d’organismes internacionals, competència de l’Estat, però del
Govern de les Illes Balears, sens dubte, no. 

(Remor de veus)
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I també paraules de qui va ser la responsable d’aquesta àrea,
que duia Benestar Social i que duia també Cooperació, ella deia
que efectivament el pressupost baixava un 30% en matèria de
cooperació, això és una baixada que hem valorat en aquests
moments com a necessària perquè hem prioritzat les necessitats
que han d’afrontar a la nostra comunitat autònoma, davallaven
els pressuposts i després l’any següent es gastaven 122.000 per
conscienciar a israelites i palestins. En definitiva, crec que
demagògia en podem fer tots, es tracta de fer un discurs
responsable.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Debat número 16, de totalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions i entitats afins.
Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista, Conselleria
de Salut, 14327; al Servei de Salut de les Illes Balears, la 14328;
a la Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, la 14329;
Fundació Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull, 14493.

Del Grup Parlamentari MÉS, la secció 18, Conselleria de
Salut, la 14620; la secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, 14645.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyors i senyores diputades. Un any més per
parlar de la proposta de pressuposts per a l’any vinent, parlam
de l’esmena a la totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista. Fa poc més d’un mes que el Sr. Conseller en la seva
presentació en comissió no ens va dir gaire cosa, ho podríem
resumir en quatre punts: pressuposts austers, que continuen la
línia de control de despesa pública per complir un objectiu de
dèficit, que són per consolidar mesures estructurals i una
obvietat, que són per donar assistència sanitària, però
l’important és que no va parlar ni d’aspectes quantitatius ni
qualitatius d’aquesta assistència i evidentment no es varen
marcar objectius sanitaris clars, objectius en salut, que puguin
ser objectivables.

Per tant, continuarem sense dades d’activitat assistencial del
Servei de Salut, només va deixar clar que hi ha una partida
nova, que és inaugurar el nou hospital de Can Misses, això sí
amb tres anys de retard.

Desgraciadament hem de tornar-li dir, Sr. Sansaloni, que són
uns pressuposts insuficients i irreals. Ja sé que no li agrada, però
la realitat és que és així. La conselleria enguany rep 1.194
milions, un 2,2% més que l’any passat, 25 milions d’euros, i
l’ib-salut 1.168, un 2,3% més, 26,8 milions d’euros, i la
conselleria baixa. 

En la seva compareixença, ja ens va reconèixer que
necessitava doblers per pagar les nòmines, per a capítol 1, ens
va dir 20 milions, jo ja li vaig dir que en serien necessaris més.
Divendres el Consell de Govern va haver d’autoritzar un
pressupost addicional de 56,5 milions d’euros per al Servei de
Salut, un 5% del pressupost aprovat a la cambra l’any passat i,
ja que estam en un debat, ens podria dir quina part de capítol 2
ha passat a capítol 1 i ja ho pagarà l’any que ve.

Miri, imatges com aquesta d’El Mundo, veuen el Mundo?,
un diari respectat per vostès, 56,5 milions d’euros, pressupost de
l’any passat, insuficient i irreal, però és que aquesta afirmació
també ens serveix per al pressupost d’enguany, perquè ni amb
la quantitat de pressupost no arriba, ni amb el que vostès
reconeixen ja públicament de despesa real del 2013.

1.000 euros per habitant, només el 30% del pressupost de la
comunitat autònoma i aquestes dades són negatives per als
ciutadans, perquè expressen el model assistencial sanitari i la
qualitat que ofereix el Partit Popular; se’n recorden d’un
programa electoral que parlava que no hi hauria llistes d’espera,
d’excelAlència, de poder triar? Tot ha quedat en no res, són els
pressuposts que constaten els esforços que han de fer els
ciutadans amb pèrdua de drets, de salaris, de feina, de
prestacions en salut, en educació o en benestar social i tot per
una excusa de complir un determinat objectiu de dèficit i el PP
s’ha dedicat a dur a terme una política de confrontació i de
retallades amb efectes colAlaterals, com és anar desmuntant
l’estat del benestar. 

Vostès utilitzen la crisi, no per redistribuir riquesa ni per
garantir feina ni drets ni necessitats en atenció sanitària, més
desigualtat, més fractura social i menys oportunitats per a la
nostra societat i, el que és més greu és que els seus pressuposts
consoliden el missatge polític sanitari del Partit Popular, allò
que es resumeix amb el Reial Decret 16/2012. Vostè l’aplica
amb la mà més ferma de tota Espanya, el preocupa més el que
diu Madrid que trepitjar l’Estatut d’Autonomia, canvi de model
assistencial, pèrdua de dret universal a l’assistència sanitària,
retirada de 20.000 targetes i, és més, la darrera esmena del PP
als pressupostos generals de l’Estat modifica també la condició
d’assegurat per als ciutadans espanyols, i així, els aturats que
surtin a l’estranger perdran el seu dret a l’assistència sanitària,
esmena del PP número 3445. 

Això no és suficient, modificació de cartera de serveis,
cartera suplementària en copagaments, Sr. Conseller, 10,7
milions d’euros ha tret als pensionistes el primer any, un de
cada cinc pensionistes ja no retira tots els seus medicaments,
podem parlar del que ens ve per endavant, el copagament en
medicaments dispensats als hospitals, el copagament al
transport sanitari no urgent, els copagaments a prestacions
ortoprotètiques i dietètiques, demà vostè aprovarà uns canvis
normatius per a això dur-ho endavant i, evidentment, anar
introduint poc a poc la gestió privada. Ja li hem dit avui matí i
fa dies: primera privatització en atenció sanitària a Balears,
radioteràpia a Eivissa i a Menorca. És més, fins i tot han fet
canvis normatius per fer canvis contractuals als professionals
sanitaris, d’estatutaris a laborals.
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Evidentment, molts de moviments que produeixen
descapitalització dels serveis que no són moviments
oportunistes sinó que van en una línia: fer prestació privada dins
el mateix propi sistema sanitari.

I després de dos anys, què tenim? Ha tret 1.200 persones,
unes llistes d’espera que són un escàndol i una qualitat
assistencial molt ferida. Els professionals sanitaris, aquells que
vostè sempre lloa, són aquells que continuen amb pèrdua de
drets econòmics per incapacitat temporal, amb una jornada
laboral més llarga, amb una disminució de carrera professional.
I als ciutadans? A uns els aplica la taxa per emissió de la targeta
sanitària; impost de benzina, el qual ja no està afectat a sanitat,
o els deroga el decret de garantia de demora, i a uns altres els
desgrava si fan una assegurança privada sanitària.

I a l’àmbit assistencial? L’àmbit assistencial evidentment
està molt ferit, ja no parlarem d’aspectes preventius: càncer de
mama, diagnòstic de VIH, SIDA, tancament de centres de salut
o el que és més gràfic, que són les llistes d’espera, el que no li
ha preocupat durant dos anys, d’11.900 persones s’ha passat a
16.200 persones que esperen una intervenció quirúrgica, de 51
dies a 109 dies. Això és el seu rècord. Consultes externes, de
40.000 a 49.000, d’una demora de 30 dies a 101 dies, això és el
que vostè ha aconseguit amb la seva gestió.

Dades de proves complementàries? Ni existeixen, ni
existeixen. Quant de temps per a una colonoscòpia, una eco, una
ressonància? Mentrestant, la privada fa ofertes.

I vostè, davant tot aquest guirigall, què ens proposa? Un
pressupost insuficient i irreal, un capítol 1 que puja
lleugerament, després d’una baixada l’any anterior de 68
milions d’euros, i així no cobreix ni les despeses d’enguany. I
la que vostè aprova per a l’any que ve, succeirà exactament el
mateix. I el capítol 2, el capítol 2 ja reconeixen ells mateixos
que baixa el pressupost, quan les despeses per a béns i serveis
bé que han pujat els darrers anys. Ja en parlarem d’un capítol 2
que és irreal i d’una central de compres que també és irreal, una
façana on darrera no hi ha res. Encara esper que m’expliqui com
han baixat el capítol 2 de les gerències de determinats capítols
i després no els trobam a la central de compres, no hi són.

I on són els milions que va prometre per reformar Son
Dureta no fa ni un any, a reunions, quan volia tancar Caubet i el
General? On són els canvis en infraestructures? El Partit
Popular ens va dir l’altre dia en comissió que volien fer la
reforma de Manacor, doncs no està pressupostada, ho va dir una
diputada del PP. I el cribatge del càncer de còlon o el programa
del càncer de mama o de prevenció de VIH o programa
d’atenció dental infantil, on són els pressuposts reals de totes
aquestes coses?

Fa més d’un any que som a una ponència de salut mental i
vostès disminueixen el pressupost en salut mental, fins i tot no
volen acceptar propostes d’esmenes per fer campanyes de
prevenció; no volen aprovar esmenes per millorar les llistes
d’espera, ni per cobrir la despesa farmacèutica. Tot el que
vàrem anunciar l’any passat es confirma: augment de despesa
farmacèutica el setembre d’un 10%, augment de despesa
farmacèutica el mes d’octubre, un 6%, i encara baixa el
pressupost de l’any que ve.

Copagaments? Vostè ja ho ha dit, tots els que venguin seran
benvinguts. Per tant, Sr. Sansaloni, el seus pressuposts per a
l’any vinent són insuficients i irreals, és així i vostè ho sap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I el consell de divendres ens va donar la raó i la va llevar a
vostè: ja anirem trescant perquè són molts més milions que els
56.5, són uns pressuposts que només volen controlar despesa i
complir objectiu de dèficit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... no plantegen objectius en salut. Vostè no utilitza el
pressupost per garantir atenció sanitària, els seus pressuposts als
ciutadans els provocaran més desigualtat i menys oportunitats
en salut, aquesta és la proposta que fa el paper per a salut l’any
2014, i no ho podem acceptar. I per això vàrem presentar
aquesta esmena a la totalitat i per això la mantenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes i utilitzaré part de
la meva intervenció, perquè si ho deman com a exconsellera no
m’ho donarà la presidenta, per contestar al Sr. Fernando Rubio.
Efectivament, vàrem baixar Cooperació, Sr. Fernando Rubio,
dels 7 milions vàrem passar a 4 milions, ni un euro manco a les
entitats que feien Cooperació, ni un euro manco a les entitats
que feien Cooperació.

Ahir mateix, ahir mateix, la coordinadora de cooperants, la
coordinadora de cooperants va demanar públicament al
president que, per favor, fessin una convocatòria de cooperació.
Ni un euro vàrem baixar.

I sí, nosaltres tenim vocació d’una comunitat autònoma que
vol influir en els processos internacionals.

(Remor de veus)
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No, el que demani, farem un debat, jo estic encantada.

(Remor de veus)

Nosaltres, vostès tenen una mentalitat de comunitat
autònoma provincial i nosaltres tenim una voluntat de comunitat
autònoma que vol debatre els problemes internacionals, per això
sí apostam per la pau entre palestins i israelians i per tant fem
cooperació. I si vostè llegís tota la documentació de Cooperació
europea veuria que la cooperació amb la pau és la millor forma
de cooperar.

I jo no soc el senyor, jo no sé què pensa el Sr. Azaña, a mi
tampoc no em preocupa el polític que no sap parlar, a mi em
comença a preocupar el polític que no sap de què parla, però el
que em preocupa moltíssim és el polític que no pensa i només
fa consignes i aquí duim no sé quantes hores amb consignes,
consignes i consignes, res de política i molts pocs matisos,
aquests són els més preocupants.

Anem a veure si ara, amb sanitat, ...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... podem debatre el que realment passa amb aquests
pressuposts, que és un canvi de model sanitari.

(Remor de veus)

Nosaltres no donarem el nostre suport a aquests pressuposts
per diversos motius, el primer no té a veure amb el canvi de
model, però sí amb una cosa molt greu: que avui s’ha fet una
gala especial dels copy paste que es fan, doncs mirin el copy
paste de la memòria que justifica els pressuposts del Consell de
Salut, que no s’ho ha llegit ni el director ni el conseller, i que a
la comissió no va saber explicar-me res del que li demanava;
posava, posa, i avui té una altra possibilitat: “potenciar
dispositius de dia en atenció sanitària”, no n’hi ha pressupostat
cap i baixa en salut mental. Uns equips de tractament assertiu
crearan, li vaig demanar on i no m’ho varen dir. Definició i
redacció del projecte bàsic executiu del projecte sociosanitari de
Son Dureta, quina alegria, zero en inversions. És més, em va
contestar el conseller que no faria aquest projecte. Campanyes
de salut de participació en el Punt d’Atenció de Salut, PAS
Jove, que és que està eliminat el punt PAS Jove. Hospital de dia
psiquiàtric a Manacor, en què ja està anunciat en els pressuposts
anteriors. Reforma dels pavellons obsolets del recinte de l’antic
hospital Psiquiàtric, també és a la memòria, això és un copy
paste ja de l’any 2010. Augment del nombre de places dels
hospitals de dia, tampoc no em va saber dir què és.

Per tant, tenim una memòria que no té res a veure amb els
pressuposts presentats. Però nosaltres el que deim és que no
donarem suport a aquests pressuposts perquè som davant un
canvi de model de sistema i aquests pressuposts ho fan d’una
forma molt clara: mantenen el pagament de la targeta sanitària,
per aquest motiu nosaltres no li donarem suport a aquests
pressuposts. Mentre aquest govern redueix els imposts dels
bingos i dels jocs, manté la targeta sanitària, per accedir a la
sanitat manté la taxa. Consolida uns pressuposts que atempten
contra els drets humans; això ja no li diu l’oposició, que és una
radica i no sé què, això li diu el “Consejo de Europa asegura
que la reforma de Mato socava los derechos humanos”, idò

aquests pressuposts són una clara fidelitat al que vol la Sra.
Mato. Això ja no li diu, vostès només fan cas a Europa quan ve
la Troika, però el Consell Europeu de Drets Humans li diu que
això “socava los derechos humanos” i no fan ni cas, fan uns
pressuposts que compleixen fidelment el que vol la Sra. Mató.

Exclouen 16.000 persones, fan uns pressuposts que exclouen
16.000 persones de l’accés normalitzat a la salut, que han de
justificar la urgència per ser atesos, 16.000 persones. Això és un
apartheid sanitari, Sr. Conseller, vostès que avui parlen de
Mandela i es creuen i reivindiquen la figura de Mandela, això és
un apartheid sanitari, perquè aquesta exclusió té color de pell:
té el color bru dels marroquins, té el color negre dels africans,
té el color mestís i mulat de molts sud-americans, és un
apartheid sanitari en tota regla, tornin aquestes targetes
sanitàries. Què els costa? Vostè mateix em va contestar per
escrit que no sabia què s’estalviava, que no havia fet cap càlcul,
que no sabia què s’estalviava. Com poden mantenir això?

Es manté el copagament, nosaltres no donarem suport que
mantengui el copagament, i vostè sortirà aquí a dir-nos que és
per a sostenibilitat. I jo li diré el que realment és: que amb això
la veritat és que tant el conseller Aguiló, com l’actual conseller
d’Economia ens donen les pistes clares; en el Diari de Sessions
de 19 de novembre del 2013, no parlava de sostenibilitat, deia
d’una forma molt clara: “A l’àmbit de salut, igual que en altres
àmbits, a la nostra comunitat, a la nostra activitat econòmica es
fa una mixtura entre ingressos tributaris i un pagament de què
gaudeixen el servei”; és a dir, el mateix que si fos un
polisportiu, la sanitat com si fos un polisportiu, Sr. Conseller, o
senyors consellers, que són tots dos. Jo per anar a un polisportiu
pag una taxa i em dóna una targeta per poder accedir a aquest
polisportiu, i a més a més, si utilitz la piscina pag una quota de
piscina d’un polisportiu subvencionat. Doncs, la sanitat pública
el mateix per a vostès, no, no, vostè ho va dir, vostè ho va dir,
entre ingressos tributaris i un pagament del que gaudeixen els
serveis, com si la sanitat fos un polisportiu, el mateix, qui està
malalt que pagui, ...

(Remor de veus)

... qui està -bé, vostè després tot el dret a demanar i
discutirem-, no és gratis, no és gratis, pagam impostos, pagam
impostos, però vostès volen fer pagar els que estan malalts,
vostè vol penalitzar els que estan malalts perquè vol
copagaments dels que estan malalts, i nosaltres no defensam
aquest model, no defensam aquest model, no, no defensam
aquest model.

(Remor de veus)

El dret a la sanitat com si fos l’accés a un polisportiu. Per
primera vegada es privatitza un servei públic i n’estan
orgullosos, per primera vegada a la nostra comunitat autònoma
aquests pressuposts ni externalitzen el servei ni el concerten ni
fan un concert singular, privatitzen, privatitzen la radioteràpia
d’Eivissa i després volen fer la de Menorca; la d’Eivissa, és a
dir, una empresa privada obtendrà beneficis, es lucrarà amb la
sanitat de les persones, amb la salut de les persones. Si vostè
paga, no ho sé, el que sigui, posi 200 euros per sessió, no ho sé,
el que sigui, 200 euros per sessió, d’aquests 200 euros que els
ciutadans pagarem aquesta empresa, hi haurà una part, un
percentatge, un 2%, un 4, un 10, un 15, el que sigui, que serà per
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a l’empresa com a lucre. Vostès volen aquest model, vostès
volen aquesta societat? Aquests pressuposts consoliden això,
comencen això, clar que van cap a la privatització.

Miri, a l’anàlisi de situació de la sanitat privada estan
encantats, l’any 2012, de l’any 2013 encara hi estan més; l’any
2012 posa d’una forma molt clara que “la sanidad privada a
pesar de la crisis económica, aumenta año tras año”, l’anàlisi
que fa i una de les que més augmenta és Balears, conjuntament
amb Madrid. La sanitat pública està encantada, pese a la crisis,
mentrestant la sanitat privada està baixant.

És insuficient en temes estratègics, ja li han dit; és
insuficient per al capítol 1 de personal, redueix la formació; a
aquests treballadors, als quals redueixen el sou, que li lleven
assumptes propis, que els fan fer més hores, que no els
substitueixen, quan estan malament els redueixen la formació.
Redueixen tota la salut públic, tots els programes de salut
pública i preventiva queden reduïts. No aborda el principal
problema de la salut que tenim a la nostra comunitat autònoma
que són les llistes d’espera, no els aborda.

Manté la concertació sense fer una aposta clara i decidida
perquè tots els llits que estan buits durant tot l’any i tots els
quiròfans que estan tancats durant tot l’any i totes aquestes
persones, tots aquests sanitaris, tot aquest personal de sanitat
que és a l’atur pugui retornar a la sanitat pública. En lloc de fer
això, vostè continua amb la concertació i l’augmenta. No facem
concertació fins que no tenguem al cent per cent els nostres
hospitals. Vostès no ho fan, mantenen això.

Nosaltres no podem donar suport a aquests pressuposts,
perquè a finals del 2014, amb aquests pressuposts, hi haurà més
serveis privatitzats, almanco un, de moment ja n’ha anunciat un,
que serà la radioteràpia, hi haurà més exclosos, perquè les
16.000 persones adultes o bona part d’aquestes, adultes, tendrà
fills que seran exclosos. Començarem amb altres colAlectius
exclosos, en aquests moments ja són excloses les dones
homosexuals de determinades prestacions sanitàries. Hi haurà
manco serveis que a l’any 2013, i hi haurà manco treballadors
públics que a l’any 2013, perquè no és té previst substituir les
persones que es jubilen. I a més a més, hi haurà el copagament
i, si no, em digui vostè avui que no, i estarem contents, hi haurà
el copagament hospitalari d’aquelles medecines que han de ser
cercades o es van a cercar als hospitals.

Per tant, aquests pressuposts del 2014, seran una sanitat més
privada, hi haurà més exclosos i tendrà més copagament.
Nosaltres no podem suport a aquesta barbaritat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern i obre qüestió incidental, té la
paraula el Sr. Conseller, el Sr. Martí Sansaloni, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Bon dia, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Aquest pressupost que ja vaig defensar i exposar en
comissió i que les línies generals les ha definit molt bé el
portaveu o el representant del Partit Socialista Obrer Espanyol,
el diputat Sr. Thomàs, que són uns pressuposts austers,
continuistes, però que permetran garantir el Sistema Nacional
de Salut i l’assistència sanitària, amb assistència mèdica
gratuïta, cosa de la qual tenc els meus dubtes de si haguéssim
seguit amb el seu model de gestió, això avui, en el dia que ens
trobam de l’any 2013, tenc els meus seriosos dubtes, i intentaré
esbrinar-ho al llarg d’aquesta exposició, seria possible.

No tenc la certesa de què vostè hagués pogut pujar a aquesta
tribuna a dir aquestes mateixes paraules perquè de la seva gestió
ja en coneixem els seus fruits.

A més, permetran posar en funcionament el nou Hospital de
Can Misses; li vull dir, és ver, ens hem retardat, però ho farem,
complirem; vostè tenia planificat fins i tot un pla d’obertura i no
tenia ni els doblers per finançar la concessionària, i vostè
utilitza, quan és a l’oposició els arguments que li convenen,
però quan va ser, quan va haver de planificar un nou hospital va
utilitzar el mateix model que havia injuriat a Son Espases, per
tant, Sr. Thomàs, un poc de responsabilitat.

(Remor de veus)

Aquest nou hospital permetrà un increment de la dotació de
llits, un increment de la dotació de tecnologia i vull abordar un
tema en els meus primers minuts del debat, tant per la portaveu
del Grup MÉS com del Partit Socialista. La radioteràpia, amb
el principi de justícia social que hem defensat aquí, és un servei
més, amb gestió publicoprivada, amb control públic i amb
prestació de serveis privat, però, Sra. Santiago i Sr. Thomàs, el
que feim és incrementar un servei, no en privatitzam dels ja
existents, sinó que acostam als ciutadans d’Eivissa, Formentera
i de Menorca una situació que vostès no varen ser capaços
d’arreglar, i ara seria molt més responsable que se sumassin a
aquesta possibilitat d’acostar aquesta prestació sanitària a
aquesta gent que a uns moments de debilitat havia o encara ha
de continuar abordant pujar a un avió en un estat de salut
bastant precari, i que vostès no varen ser capaços ni de definir
ni de plasmar en el projecte, ni d’acostar als ciutadans de l’illa
d’Eivissa en aquell cas, i ni tan sols s’ho varen pensar a
Menorca. Per tant, a mi m’agradaria un poquet de
responsabilitat perquè realment el que estau fent és una política
de no a todo i els ciutadans crec que no esperen això dels
polítics d’avui en dia, amb la situació complicada i difícil que
tenim a cada conselleria i cadascú a la seva vida quotidiana.
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Per tant, també els vull deixar ben clar, i el Sr. Thomàs,
sembrant ombres de dubte, deixa també entreveure, com si no
ens preocupassin les llistes d’espera i que no té dades; ens
preocupen i molt, ho he dit per activa i per passiva, aquí a la
tribuna, a pregunta parlamentària quan se m’ha formulat davant
el Ple i tantes vegades com sigui necessari. I a més, el que no fa
o no s’actualitza o el que no fa és llegir quina és la realitat i els
continus canvis que hi ha. I per què li dic? Perquè vàrem
presentar el tall de llistes d’espera a 31 de juny d’enguany i hi
havia una reducció de la llista d’espera quirúrgica i una reducció
de la llista d’espera de consultes, i el seu discurs és el mateix, el
mateix que fa un any i mig, que fa dos, per tant és que vostè o
no s’actualitza o no evoluciona.

I també li diré una altra cosa, presentarem, una vegada més,
el tall de llistes d’espera a 31 de desembre d’aquest present any
i ja li dic que també seran millors que les que vàrem presentar
a 30 de juny. Per tant, Sr. Thomàs, m’agradaria que se sumàs un
poquet a aquest discurs i que no anàs exclusivament a fer una
política d’erosió, de desgast, del no i de no sumar-se ni a
aquelles coses que són positives i que són bones. Això demostra
i ens situa a cadascú al nostre lloc.

També li diré, el tema de la central de compres ha permès
incrementar l’activitat, perquè no és amb una vareta màgica que
s’aconsegueixen baixar les llistes d’espera, Sr. Thomàs, no hem
gastat més que l’any passat, hem fet més intervencions
quirúrgiques, hem fet més consultes i hem donat una millor
resposta assistencial, quantitativa, com vostè hi feia referència.
I això es veurà reflectit, com dic, ja s’hi va veure en el mes de
juny i s’hi veurà en el mes de desembre. Però vostè no es
renova.

I això, per què s’ha aconseguit sense gastar més? Perquè
hem aconseguit comprar més barat unificant el catàleg amb una
allisada de preu i per tant gestionant. Entenc que vostè dubti,
perquè vostè, Sr. Thomàs, m’ha de permetre que li digui que de
gestió el va posar ja al seu lloc els resultats i després, si vol,
podem parlar del compte 409 de deute que vostè va deixar.

Li diré, el debat amb xifres, tenim més pressupost que el
darrer pressupost que vostè va defensar aquí amb totes les
ganes, hem de tenir una certa memòria històrica, Sr. Thomàs;
vostè, per prestació a assistència sanitària, quan el darrer any
que vostès varen presentar pressupost en aquesta cambra, amb
una situació econòmica no tan difícil com ara, tenia menor
pressupost del que avui puj jo aquí a defensar-ho. Per tant, Sr.
Thomàs, el seu pressupost inicialment aprovat era insuficient en
aquest que vostè esmena a la totalitat, i li vull dir que per tant
aquesta esmena a la totalitat la interpretam des del Govern que
ni veuen bé la posada en funcionament de la radioteràpia ni
veuen bé el fet que es baixin les llistes d’espera i s’escoren
excessivament en un debat massa partidista i sense pensar en les
persones i en l’assistència sanitària. Són uns pressuposts que
respecte de l’any passat incrementen en els milions d’euros que
vostè bé ha reflectit, però sempre ha d’intentar demostrar que no
seran suficients i, com li dic, sembrar aquestes ombres de dubte.

Són el reflex, a més, que les grans mesures ja s’han pres i
que aquestes mesures han donat els seus efectes i, a més, li
repetesc, no només el tall de 30 de juny va ser bo, sinó que serà
millor el del 31 de desembre.

Em permetran els senyors de l’oposició que no m’ha sorprès
gens el discurs del responsable del Partit Socialista i no m’ha
sorprès perquè és el mateix que hagués utilitzat no per a un
debat de pressuposts, sinó que l’hagués utilitzat per a una
interpelAlació o per fer una pregunta parlamentària o per
demanar per qualsevol tipus de compareixença parlamentària.
I a més, tampoc no té cap proposta ni una, sinó el no a todo.

(Remor de veus)

I li vull recordar que li reconec la legitimitat pel discurs que
ha fet, per ser un diputat electe d’aquesta cambra, però li don
molt poca credibilitat, essent benvolent, perquè el que els
nombres ens demostren és que hauria de tenir una nulAla
credibilitat, i vergonya li hauria de fer pujar aquí a dir el que ha
dit.

(Alguns aplaudiments)

Li vull reconèixer que la crítica és necessària, l’encaixam bé,
...

(Algunes rialles i remor de veus)

... li puc assegurar que qualsevol professional, qualsevol cap
de servei, qualsevol funcionari, qualsevol ciutadà, organització
colAlegial que amb principi de bona fe i exemplaritat venguin a
proposar qualque cosa, és ben rebut i fem tantes reunions com
siguin possibles. Però li record, amb bona fe i exemplaritat; els
escoltam, s’estudia, es valora la proposta que presenten, prenem
una decisió i es fan tantes reunions com facin falta.
Lamentablement, m’ha de permetre, Sr. Thomàs, que referent
a la seva intervenció i a la trajectòria, que ja du més d’un any
aquí, en debat parlamentari, dubti de la seva bona fe. I el que sí
tenc clar és la seva falta d’exemplaritat.

Li he dit en una ocasió, no fa gaire hores, i li repetiré, que
vostè sembla tenir doble personalitat, la de conseller i la de
diputat d’oposició, com el personatge d’Stivenson, la de
conseller presentava, com li he dit, el Pla estratègic ib-salut
2008-2011, en el qual es retratava enumerant com a centres
colAlaboradors...

(Remor de veus)

... no són dolls, són papers, Sr. Thomàs, la seva foto és aquí
en aquest Pla estratègic, en aquesta foto, li repetesc, assumeix
vostè que “las sinergias internas y externas deben explorar las
posibilidades de colaboración públicoprivadas para la mejora
del sistema sanitario”, i els hospitals que vostè enumera, a més
de tots els hospitals públics, eren els centres de Sant Joan de
Déu, de Creu Roja, Clínica Juaneda, Clínica Palma Planas,
Clínica Rotger, Nostra Senyora del Remei a Eivissa i Hospital
de Muro, això és el seu pla estratègic 2008-2011. Però la seva
personalitat de diputat d’oposició el du a fer aquest tipus
d’afirmacions.
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Les xifres de derivació a la privada. Vostè va agafar a l’inici
de la seva responsabilitat de gestionar la Conselleria de Salut,
l’any 2007, quan es derivaven 23 milions d’euros; l’any 2010,
que és el darrer any complet que vostè va gestionar, va derivar
36 milions d’euros. El 2009 i el 2010, 13.000 estades
d’hospitalització, més de 7.000 proves diagnòstiques, què és que
vostè no privatitzava? No, ...

(Remor de veus)

... és el mateix que fem nosaltres, en aquest cas, i vostè
critica, el que passa és que quan privatitza el PSOE, no és
privatitzar, això és cercar les sinèrgies, el que passa és que ha de
tenir la memòria. Aquestes són xifres de la seva gestió. Més
derivació a la privada de la que va trobar i després butlla per dir
el que toqui quan som diputat, un diputat amnèsic, aquell que no
recorda quan ell gestionava què és el que feia; diputat al qual no
importa perdre la credibilitat pròpia ni tampoc la del seu partit,
desgastant el propi govern. I per què li dic? Li he dit el matí, o
sigui, en primer lloc, vostè no té la més mínima mania a
presentar un twit al seu compte personal, on diu que l’hospital
de Creu Roja aviat tancarà, i avui no contest...

(Remor de veus)

... el seu nivell, el seu nivell, no ha tancat, hem firmat un
conveni singular, i avui intenta sembrar l’ombra de dubte de si
es ven l’hospital Comarcal d’Inca i el de Manacor. Això no és
cert, això ho ha penjat el PSOE, el seu partit, i per tant des
d’aquesta tribuna vull, vull, ...

(Remor de veus i petit aldarull)

... vull desacreditar aquest twit i li demanaria, i li demanaria
...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i li demanaria que el retiràs, perquè no és aquesta una
línia de feina. No tot val en política, Sr. Thomàs, no tot val.

(Remor de veus)

I el que li demanaria és que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci. Senyors diputats, silenci.

Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

... és que deixi de sembrar ombres de dubte, d’enganar la
gent, dir mitges mentides i d’inventar, aquesta actitud no és la
que s’espera d’un exconseller de Salut. I per tant, ...

(Remor de veus)

... no és la que s’espera, i per tant no li puc ni pressuposar la
bona fe ni tampoc, com dic, l’exemplaritat.

I per què? Doncs perquè les dades de deute que vostè tenia
l’any 2010 del Servei de Salut, més les fundacions, el famós
compte 409, vostè el va deixar en 335,3 milions d’euros, 335
milions d’euros no pressupostaris. Per tant, el deute que
nosaltres teníem l’any 2012 i el saldo més fundacions, era 27,3.
I la previsió d’aquest 2013 se n’anirà un poquet per damunt,
però serà envoltant la xifra de 40 milions d’euros.

Per tant, Sr. Thomàs, hi ha dues maneres de gestionar: la
seva, que ja ha demostrat els seus fruits, i com li dic, no crec
que en aquests moments pogués pujar aquí, amb l’autoritat
moral de dir que havia apostat per la sostenibilitat, si continuava
amb les seves línies d’acció i actuant així com ho feia, com a
conseller.

Em sembla, com li dic, una actitud poc constructiva, una
actitud de poques alternatives, una actitud que no demostra una
persona que ha gestionat durant quatre anys la sanitat pública
d’aquestes illes. I per tant, ja li he dit en reiterades ocasions, li
he donat les xifres de deute i per tant a mi, sincerament, amb
aquesta situació em cauria la cara de vergonya.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Referent a la Sra. Fina Santiago, el que li vull dir és que
aquesta comunitat autònoma va aprovar uns criteris generals
d’assistència sanitària per donar cobertura tant a les malalties de
salut mental com de salut públic, com als nins i a les
embarassades, amb tots els criteris, i que, per tant, vetllam per
al compliment d’aquestes. I la demagògia que vostè, avui li
agraesc que no hagi fet en aquesta tribuna, però sí que ens ha
precedit a capítols anteriors, li agraesc que ja no utilitzi el cas
lamentable del Sr. Alpha Pam.

Li vull dir que la radioteràpia és un servei nou, és un servei
nou que per tant hem optat per un nou model de colAlaboració
publicoprivada per acostar-lo als ciutadans de les illes menors.
Nosaltres el que volem és que es presti una assistència de
qualitat, una assistència gratuïta per als ciutadans d’aquestes
illes. Sempre li hem manifestat, en repetides vegades, el control
públic d’aquesta, i el que sí els vull dir és que en aquests
moments estam millor de com estàvem fa un any, quant a xifres
assistencials, malgrat el que vostès no vulguin reconèixer i així
li ho he intentat transmetre amb les llistes d’espera de juny, no
li he fet numèric, però sí de l’evolució que tendran cap al 31 de
desembre d’aquest present exercici, i m’agradaria que se
sumassin a aquesta bona línia.

I els recordaré una cita de l’expresident Adolfo Suárez, de
l’any 1977, que deia que “No vengo con fáciles palabras a la
conquista de votos fáciles, sé muy bien, y lo demuestra la
experiencia, que quienes alcanzan el poder con demagogia
terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro.”

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Sansaloni, jo, consideracions personals no
m’interessen, vostè, ...

(Remor de veus)

..., vostè du més de dos anys aquí, hi ha estat des del primer
dia i què vol que li digui? Ara tanca hospitals, ara no tanca
hospitals, és un exemple; ara llev primària, ara la pos; ara faig
la cadira per darrera a na Castro, ara faig la cadira a Mesquida
i m’hi pos jo; però m’és igual, a mi el que em preocupa és
l’assistència sanitària que vostès han dit.

(Remor de veus)

Miri, això, 56,5 milions, pressupost 2013, irreals i
insuficients, i el Consell de Govern ja li ha dit que els
pressuposts del 2014 són insuficients i són irreals, perquè són
inferiors a això.

(Alguns aplaudiments)

És més, és que nosaltres el que criticam és que consolida un
model de canvi sanitari; si vostè necessita més de 56 milions,
quan ha tret de la butxaca als ciutadans només en copagaments
de medicaments 17,5 milions d’euros. Sí, els pot sumar també
a aquests 56, 17,5 milions, ho va haver de reconèixer a
comissió, o no és així, Sr. Sansaloni?

Pensionistes, un de cada cinc ja no compra tots els
medicaments i els cobra l’excedent quan podria no fer-ho. Això
és la realitat.

Pregunta que s’ha introduït a les consultes mèdiques: què val
aquest medicament, senyor metge? I a les farmàcies passa
absolutament el mateix, i això és la realitat.

Miri, no ho diu l’oposició, la segona revista mundial de més
impacte al món, 14 de desembre del 2013, no utilitzaré
llenguatge TIL, ho faré en castellà: “La reforma sanitaria del
PP ha provocado una erosión en la cobertura sanitaria
universal que va contra la recomendación de la ONU”, segona
revista mundial en impacte, no m’ho he inventat jo.

I és més, això és el que passa, vostès posen un model
sanitari que canvia, lleven dret d’assistència, introdueixen
copagaments; demà donarà el vist-i-plau de dos canvis
normatius de prestació ortoprotètica i dietètica, que és un pas
previ per introduir el copagament. Fa un any ja va donar el vist-
i-plau al de transport sanitari i en el de medicaments d’hospital
només ha demanat un téntol, no ha fet res més.

I vostè em diu a mi que vostè s’ha preocupat per l’atenció
sanitària? Això és un comunicat oficial de quan vostè era
director general, llistes d’espera: “Ens hem estalviat 14 milions
d’euros, perquè hem disminuït activitat i hem disminuït jornada
extraordinària.” L’objectiu era reduir despesa, no atendre els
ciutadans. Jo he utilitzat qualque xifra que no sigui oficial de la
Conselleria de Salut? Març 2013, 2011, demora mitjana
d’intervenció quirúrgica, 51 dies; i la d’ara, de juny 2013, 109
dies. He dit qualque mentida? No, no n’he dita cap, són xifres
oficials de la Conselleria de Salut. Vostè no em digui que jo dic
coses que no dic.

I s’ha produït la primera privatització en atenció sanitària, la
radioteràpia; això no és colaboración público-privada, això és
una privatització, una empresa privada comprarà l’accelerador,
posarà els professionals sanitaris i farà la gestió, supervisada per
un senyor que és a Son Espases. I recordi, i si no que li mostrin,
plànols juny 2009, reserva -no em digui que no, ja li faré una
còpia del plànol, si l’estan enganant, si havien d’obrir l’hospital
el juliol del 2011, a la primera fase i no l’obriran ni pel juny del
2014, i vostè ho sap.

Vostè diu que han fet una central de compres, li vaig dir: la
central de comprès disminueix pressupost, capítol 2, a les
gerències, jo m’esper trobar-lo a la central de compres; 14
milions baixa el subprograma de material quirúrgic, 14 milions.
Sap què passa quan va al mateix subprograma de central de
compres? Que passa d’1,5 milions a 96.000 euros; és a dir, ja no
és que 14 milions no sapiguem on són, és que aquesta mateixa
partida desapareix de la central de compres, ja li vaig dir.

I jo, Sr. Conseller, estic contentíssim si els ciutadans són
millor atesos, els professionals estan desesperats amb les llistes
d’espera: a una persona que sagna no li fan una colonoscòpia
entre vuit i dotze mesos, i vostè ho sap.

Per cert, demà, dóna el vist-i-plau a un programa de cribatge
de càncer de còlon públic; sap quants d’euros hi ha ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... en el pressupost de l’any que ve? Zero. Té una esmena per
si la vol aprovar, zero euros, zero euros, la pot aprovar si vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I el problema de la nostra comunitat és que tenim un govern
que és covard, trepitja l’Estatut d’Autonomia i hem tengut
l’exemple avui: el president d’Extremadura, el Sr. Monago, del
PP, acorda amb el ministre Montoro, del PP, el pagament de
450 milions d’euros en concepte de deute històric. I en Montoro
diu als ciutadans de les Illes Balears ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... que no té doblers per a nosaltres. Zero euros per a
inversions estatutàries. Sap què diu aquell anunci? Busque,
compare y si encuentra algo mejor cómprelo. El Sr. Montoro
menysprea els ciutadans de les Illes Balears, aquests 2.800
milions ens anirien molt bé a les Illes Balears, es preocupi de
l’atenció sanitària dels ciutadans i nosaltres, com ells, estarem
molt contents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, el Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Miri Sr. Conseller, vostè acaba de
confirmar que la sanitat pública avui, o a 1 de gener del 2014,
serà manco eficient i manco eficaç, perquè amb més doblers
farà menys. Què és l’eficàcia i l’eficiència sinó que amb pocs
doblers es puguin aconseguir els objectius? Vostè ens diu que
hi ha 1.194 milions d’euros, 20 i busques de milions més que en
el pressupost del 2010, però tenim una sanitat pública pitjor i
que ens costa més. Pitjor perquè tenim 1.100 professionals
manco a la sanitat pública. Amb menys doblers teníem una
plantilla més alta en serveis sanitaris, ateníem millor les
persones, teníem més personal sanitari. Tenim manco ciutadans
atesos amb més doblers, 16.000 fora, pel sistema normalitzat, és
clar, si tenen una urgència sí, no el deixarem morir amb un atac
d’apendicitis, s’haurà d’operar.

Tenim manco formació per als treballadors, amb més
doblers. I tenim que els ciutadans paguen allò que en el 2010 no
pagaven. O sigui, vostè ve aquí a presumir que té més doblers,
però tenim menys treballadors públics, els ciutadans paguen,
tenim més ciutadans fora del servei normalitzat de la salut i
tenim menys serveis. Vostè ha convertit la sanitat pública en
menys eficaç, menys eficient i menys eficaç que a l’any 2010.
I a més, vostè fa una pujada, que diu que pujarà 25,60, 25 o 26
milions d’euros, i en canvi, l’Hospital d’Inca ens costarà pagar
anualment, almanco l’any 2014 a la concessionària, 27 milions.
Vostè ho va dir. Puja manco d’allò que ens costarà, puja manco
d’allò que ens costarà el nou hospital. Per tant, lleva serveis
d’altres bandes clarament.

A més, ens diu que no privatitza. Clar que privatitza, vostè
facilita que una empresa privada obtengui beneficis de la salut.
I faltaria més, Sr. Conseller, que vostè em digui que serà la
sanitat pública la que derivarà a fer-se la radioteràpia, faltaria
més! Que si fos aquesta empresa privada que triés els seus
malalts, faltaria més! Però per primera vegada en aquesta
comunitat autònoma hi ha una empresa que es beneficia de la
salut, i això ho han fet vostès, això ho fa vostè, el primer
conseller. Per què no contracta gent? Per què no contracta de

capítol 1, si té doblers per a aquesta empresa, per què no
contracta treballadors? N’ha tret fora, els torni a contractar.
Miri, el Govern anterior un dels pocs decrets llei que va fer, va
ser per facilitar la construcció d’aquest hospital, facilitar tota la
gestió urbanística d’aquest hospital d’Eivissa. Vostès, altres
coses que han fet del reial decret no tenen res a veure amb això.

Vostè no em contesta les preguntes que jo li faig
mensualment de les llistes d’espera, i  vostè no les pot comparar
amb l’any 2012 i l’any 2013. Vostè les compari amb com ho va
trobar l’any 2010, que és quan li ho vàrem donar. L’any 2010 hi
havia 0 persones esperant manco de 180 dies, perquè vostè em
va enviar les respostes, 0 persones amb manco de 180 dies. En
aquest moment en tenim moltes més. Vostè no pot comparar
l’any 2013 amb el 2012, ho pot fer i es pot considerar content,
però ho ha de comparar amb el que li vàrem deixar l’any 2010.
I en aquest moment una dona que s’ha detectat un bony al pit i
que el seu metge de capçalera o el seu metge de família la dóna
com a preferent, tarda 7 mesos a fer-se una mamografia, 7
mesos! Amb un bony al pit detectat.

Ens baixen drogues. Som una de les comunitats autònomes,
un dels principals problemes que té la joventut és que cada any
es redueixen els mesos d’accés a les drogues. Doncs vostès
baixen els programes de drogues i ho justifica dient que com
que l’Estat no envia doblers per a aquest tema, aquí la comunitat
autònoma fa els ulls grossos i tampoc no n’hi dedica. Ens
redueixen en polítiques preventives de la SIDA, que han pujat,
les dades oficials de la comunitat autònoma, del seu
departament, ens diu que la SIDA ha pujat i vostè ho redueix,
Sr. Conseller.

Nosaltres pensam que som a un canvi de model. Miri,
nosaltres avui, ja que s’aprofitava Nadal, li volíem fer un regal,
però ens ha fallat i no hem pogut fer aquest regal. Li volíem
regalar un llibre titulat Privatizar el mundo, teoría y práctica.
Especialment volíem que llegís un capítol que es titula
Privatizar en contra de los intereses del electorado; escrit per
Oliver Letwin, que és un dels assessors del president de Gran
Bretanya. I veurà vostè que fa, pas per pas el que aquest senyor
indica per anar cap a la privatització: dubtar de la sostenibilitat
del sistema sanitari, vostè és l’únic argument que du aquí, que
si no fessin aquest canvi la sostenibilitat no estaria garantida. No
dóna cap dada econòmica, tan sols això, això diu el Sr. Letwin,
ja li ho passaré, quan m’arribi el llibre li passaré. Faci la sanitat
més barata...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago ha d’acabar.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / fascicle 1 / 17 de desembre del 2013 4935

 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Un momentet, he vist que als altres els donava un poc més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però, ... anam amb aquest senyor, però hem d’acabar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Dos segons. Vostè la fa més barata, vostè la fa més barata,
baixa els sous, no substitueix, la fa més barata.

Tercer punt, identifiqui quines són les persones malaltes,
vostè ho fa molt bé, als de càncer els fa pagar, als pensionistes
els fa pagar.

Quart punt, excloguin colAlectius, vostès ho fan com anell al
dit, immigrants fora, els més febles, excloure colAlectius,
immigrants fora, dones homosexuals, fora també de
determinades prestacions. I comenci a compartir espais públics
amb espais privats. I després facilitarà la privatització. Això
vostè ho broda. I si vol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, acabi.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, tot d’una.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però tot d’una, ja.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Un exercici de demagògia i de falses promeses miri el seu
programa electoral, com es va presentar el Sr. Bauzá a les
eleccions. Això sí que és de demagògia i fa ...!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Val, ha acabat ja, molt bé. Contestació del Govern. Té la
paraula el Sr. Sansaloni, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui jo crec que hem donat una
bona passa, una bona passa i és perquè el Sr. Thomàs quan ha
pujat aquí no ha defensat absolutament res de la gestió que jo li
havia tirat en cara de la seva època.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Les xifres, com jo li deia, del deute que vostè va deixar en
el 2010 de 335 milions i que per tant, eren dèficit...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci!

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Els sap greu, els sap greu, presidenta.

... eren deute, eren dèficit i després aquest govern ha hagut
d’afrontar el pagament dels mateixos 335 milions d’euros que
vostè va deixar. Nosaltres, com li hem dit, l’hem reduït aquest
compte extrapressupostari.

Sr. Thomàs, també li demanaré una altra cosa, que
evolucioni. És vera que no ha utilitzat les xifres errònies, el que
passa és que no reconeix el que es diu d’aquestes xifres. Per
exemple, pressuposts, diu que són irreals. Vostè sap tan bé com
jo que hi ha partides que són ampliables, cada vegada acostam
més la despesa al pressupost inicialment aprovat i encara
guardam la possibilitat que hi hagi partides que siguin
ampliables, però per a això, s’ha de gestionar amb racionalitat
i en la mateixa línia, no així com vostè ho feia, sinó com ho
feim nosaltres.

Em parla, i això ho dic pels 56 milions que deia. M’ha tret
els 20 milions que jo li vagi dir, és vera; els 20 milions que jo li
vaig dir eren de capítol 1 i dels 56, n’hi ha 21,5 que corresponen
a capítol 1 per assegurar el pagament de nòmines. I li vaig dir,
no sigui vostè qui digui que no està assegurat el pagament de les
nòmines, perquè l’hem assegurat i el continuarem assegurant.

I com dic, amb les dades vostè no s’actualitza gens. O sigui,
no defensa la seva gestió, aquesta és una bona passa, però ara
ens en queda una segona per donar i és que evolucioni. Les
xifres de desembre del 2012 a juny del 2013 han millorat en
llistes d’espera, i per tant, desmentint el que deia la Sra.
Santiago, han continuat millorant de juny d’enguany a desembre
d’enguany continuaran millorant. Per tant, això és eficiència,
perquè ho hem fet gastant manco. I l’objectiu és anar-les baixant
cada vegada més. Per tant, el que feim és més activitat amb
bastants manco doblers dels que vostès gestionaven. Per tant, la
millora en les llistes d’espera és així.

(Remor de veus)

El tema de la prestació ortoprotèsica i dietètica a la qual
vostè feia referència. No està previst aplicar-ho i ja li ho he dit
en el tema, no està previst, Sr. Thomàs; si vol posi un twit,
quedarà constància i quan després no s’apliqui el temps ens
posarà al nostre lloc.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Ja li he dit també que en el tema de copagament de farmàcia
hospitalària, ningú per manca de doblers pot ser una barrera a
l’hora de l’accessibilitat a aquests medicaments. I també li vull
fer referència al cribatge de càncer de còlon. Vostè sap, però no
ho reconeix aquí com a diputat del Partit Socialista Obrer
Espanyol, que aquest mateix any ja s’ha fet un Pla pilot en el
centre de salut de Muro, centre de salut de Muro!

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs! Sr. Thomàs, ha tengut temps fins ara. Sr.
Thomàs, per favor.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Thomàs, el centre de salut de Muro, correspon, tant dins
el seu Pla estratègic com dins la gestió actual, a la xarxa pública
d’aquestes illes, i Eivissa també. Per tant, anam una passa per
endavant en el tema...

(Continua la remor de veus)

Està vostè bastant obsessionat amb aquesta paraula i ho
demostra a cada un dels seus raonaments.

Sra. Santiago...

(Continua la remor de veus)

La demagògia de l’oposició, quan li dic que el cribatge del
càncer de còlon, es du a terme en el centre de salut de Muro, i
que també s’ha duit a terme a Eivissa, i també en faig referència
perquè és bo no només llegir els titulars, sinó entrar en el detall.
El detall d’aquesta nova prestació que vostè diu i m’agradaria
que celebràs...

(Continua la remor de veus)

...fa referència Sr. Thomàs, és que tenim un període de cinc
anys per implantar-lo, i vostè això no ho diu. Però aquí ja hem
tengut un Pla pilot del qual valorarem les seves conclusions i
veurem després... Vostè sempre mostra molts de papers, després
no els treu, no en parla i tot això ho fa, jo no sé si per fer por,
por a mi no me’n farà, Sr. Thomàs.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, jo els demanaria un debat més constructiu, un debat
que deixés de banda la demagògia, com vos he dit, l’únic que
cercau és el vot fàcil i després pagarem tots un preu molt car en
el futur. Nosaltres com a Govern estam compromesos amb la
ciutadania en donar una assistència de qualitat, a minorar les
llistes d’espera, ens preocupa molt el temps d’espera per a una
assistència sanitària i donar resultats i respostes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Té la paraula el Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Catalina Palau per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En relació al pressupost de 2014
per a salut, celebram que la Conselleria de Salut i Consum sigui
la de més pes econòmic dins totes les àrees del Govern, el 45%
del pressupost de totes les conselleries, quasi la meitat de tot el
pressupost i que evidencia la rellevància i el protagonisme que
té salut i també quina és la prioritat d’aquest Govern,
absolutament compromès amb el benestar i la qualitat de vida
de les persones que vivim en aquestes illes.

Celebram també que el pressupost de salut experimenti un
increment del 2,21% respecte l’any anterior, una bona notícia
perquè implica més recursos per elevar la qualitat de
l’assistència sanitària i també perquè és un indici clar que els
sacrificis ineludibles, davant la deplorable herència rebuda,
concretada amb un forat de més 830 milions d’euros, ja s’ha
acabat i que poc a poc iniciam el camí de la recuperació
econòmica, que també es comença a reflectir
pressupostàriament en les àrees socials. I recordar una vegada
més que aquests pressuposts són 26 milions superiors al del
2010, que ara sembla que ens venen com l’exemple de tot.

Aquests pressuposts no abandonen la línia d’austeritat i
control rigorós de la despesa pública, per continuar complint
amb l’objectiu de dèficit que ens permet mantenir la qualitat
assistencial, baix criteris d’eficiència i sostenibilitat. També
volem destacar l’increment del pressupost de l’ib-salut, un
2,35%. Un pressupost que representa el 30% del global de la
comunitat. I dins l’ib-salut, destacar els 31,4 milions
d’increment en capítol 1 i que es tradueix en una notable millora
assistencial. Tampoc no puc deixar d’esmentar la considerable
reducció de la despesa financera, xifrada en un 31,2%. Això
significa que ja s’han pagat molts dels milions que es devien a
proveïdors de factures endarrerides, que vostès senyors del
pacte van deixar, i això ens permet la reducció d’interessos.

Quant als objectius a desenvolupar amb l’execució d’aquest
pressupost per a l’any que ve, que van ser perfectament detallats
pel conseller en comissió, a nosaltres ens semblen del tot
encertats. Posar en marxa el nou Hospital de Can Misses
d’Eivissa, dotar d’un servei de radioteràpia, per al qual s’ha
contemplat una partida pròxima als 27 milions d’euros. Obres
de millora i canvi d’ubicació del laboratori de salut pública.
Manteniment, manteniment de tots els programes vigents de les
direccions generals de salut pública i consum, de gestió
econòmica i de farmàcia.

També voldria esmentar les noves iniciatives ja
desenvolupades darrerament per la conselleria, molt positives,
a les quals el nostre grup parlamentari ha donat suport i ha
solAlicitat al Govern que continuï amb la seva potenciació, com
són la unitat de cures palAliatives pediàtriques; l’increment dels
desplaçaments d’especialistes de Son Espases a Menorca i
Eivissa; la posada en marxa d’una autèntica central de compres,
que ja ha permès un estalvi en el seu primer any de 7 milions
d’euros, amb unificació de preus i catalogació de productes. La
creació de la unitat d’urologia pediàtrica de Son Espases.
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L’increment del nombre d’intervencions quirúrgiques, fent
rendir més els quiròfans. L’increment de l’activitat dels centres
sociosanitaris. I la integració a la xarxa hospitalària pública de
centres privats sense ànim de lucre, com Sant Joan de Déu i
Creu Roja.

Tot això ens permet reiterar que tenim per al 2014 uns
pressuposts per a salut adients i suficients i que l’equip que
dirigeix aquesta conselleria desenvolupa una gran feina.
Nosaltres n’estam convençuts i n’estam orgullosos, perquè
partint d’una situació alarmant i caòtica, originada pel dispendi
i la ineptitud dels partits d’esquerra, el Govern ha sabut
transformar la realitat. Poc a poc s’ha posat ordre, ordre en la
gestió i ordre en els comptes. Ara avançam cap a la consolidació
dels serveis sanitaris públics i aquest pressupost n’és la prova
més evident. Nosaltres volem un Govern com aquest, capaç
d’afrontar les dificultats, que no menteix als ciutadans i que
actua amb responsabilitat. Els nostres ciutadans estan satisfets
amb la sanitat pública que tenim a les illes i majoritàriament
comprenen els esforços i sacrificis realitzats per poder garantir
els serveis sanitaris i socials.

Ara les prioritats imminents són posar en funcionament el
nou Hospital de Can Misses, que en sis mesos obrirà portes, i
també reduir les llistes d’espera. Confiam en aquests
pressuposts, en la bona gestió dels responsables de salut i en
l’extraordinària feina dels professionals sanitaris que ho faran
possible.

En relació al nou Hospital de Can Misses, no puc deixar de
remarcar que és la major infraestructura sanitària d’aquesta
legislatura, que serà un hospital magnífic i que aquest Govern
ha fet filigranes per reconduir la situació que es trobà el 2011.
Amb un projecte inicial que no era funcional, ni operatiu, fet a
esquena dels professionals sanitaris, que no incloïa ni laboratori,
ni tampoc planificava el búnquer per ubicar-hi la radioteràpia.
Com ja es poden imaginar, tampoc no existien els sous per
continuar les obres. L’esforç va ser titànic per desbloquejar el
tema a principis de legislatura: es va negociar amb l’empresa,
es va reduir la concessió en 33 milions d’euros, es va modificar
el projecte, escoltant l’opinió dels professionals d’Eivissa i
corregir les nombroses mancances que tenia. I el més important,
aquest govern va posar els sous necessaris per impulsar les
obres i acabar l’hospital. Ben aviat aquest centre serà una
realitat a disposició de tots els ciutadans d’Eivissa i Formentera
i també tendrà un servei de radioteràpia oncològica dins un any,
que també, dins un altre any el tendran i el gaudiran els
ciutadans de Menorca.

Jo en nom dels diputats d’Eivissa i de Menorca, vull fer un
sincer agraïment a aquest Govern i a la Conselleria de Salut,
perquè el tractament que s’està donant als habitants d’Eivissa,
Formentera i Menorca, ha experimentat un gran canvi en
matèria sanitària. Ara vertaderament s’està apostant per l’equitat
de les prestacions sanitàries entre totes les illes. Eivissa i
Menorca tendran radioteràpia. Cada dia són més els
especialistes que es desplacen de Son Espases, perquè els
pacients no ho hagin de fer. No hi ha problemes en el pagament
dels bitllets als malalts i acompanyants. Els eivissencs i
formenterencs tenim ja una infermera d’enllaç des de fa un any
i mig. El nord d’Eivissa ara compta amb una ambulància
medicalitzada. Formentera té cardiòleg. El centre de salut de
Sant Antoni té salut bucodental. A Menorca s’ha creat la unitat

d’oncologia i medicina palAliativa; s’han establert les guàrdies
presencials de pediatria les 24 hores; etc., etc.

Jo sé que això els desagrada escoltar-ho, però nosaltres
sentim, com a habitants de les Pitiüses i de Menorca, sentim que
ara som escoltats. Veim que hi ha una sensibilitat cap a la doble
o triple insularitat que patim. La passada legislatura érem
ignorats fins al punt que la gestió del pacte suposà un retrocés
per a la nostra sanitat, i les diferències assistencials entre
Mallorca i les illes menors eren cada vegada més accentuades.

Entenem que per al Sr. Thomàs, que era llavors conseller,
era més urgent i rendible políticament acontentar els seus amics,
aquells a qui pagava sobresous, o aquells directius de GESMA
que feien màsters a Barcelona entre setmana amb tot pagat, o
construir la muntanya de Son Espases i anar-hi a enterrar els
milions, o concedir nombrosos i inexplicables obsequis a la
concessionària de Son Espases -que jo li dic cada any que
vengui i ens expliqui el perquè i encara no ho ha fet-, que no
atendre les mancances sanitàries que teníem les altres illes. No
li va suposar cap trauma gastar-se 280 milions de més a Son
Espases en el modificat, famós modificat de la muntanya, alhora
que deixava sense sous les obres del nou Can Misses, sense
finançament. Ni tampoc contemplava les instalAlacions del
servei de radioteràpia perquè segons ell això era massa car. Els
eivissencs i formenterencs no hi teníem dret, l’administració no
ho podia assumir perquè tenia un cost econòmic massa elevat.

Afortunadament ara ja no estam a les seves mans. Tenim un
govern que creu que tots els balears tenim els mateixos drets
quant a salut, i que la radioteràpia a Eivissa i a Menorca no és
una qüestió menys o més poc rendible econòmicament, és una
qüestió de justícia social. 

Per tant a nosaltres sí que ens van bé aquests pressupostos,
i ens satisfà especialment que gestionin els sous públics amb
control i rigor, perseguint el benestar i la bona salut de totes les
persones, i creim, Sr. Conseller, que aquells que destacaren per
malbaratar contractant amics de forma irregular, pagant els
sobresous fora del marc legal, gastant-se molts més milions dels
que pressupostaven anualment, deixant un forat que ens ha
llastat el futur de la sanitat pública de la nostra comunitat, per
molta sensibilitat que ara vulguin exhibir cada dia, estan
totalment desacreditats davant la nostra societat.
Afortunadament aquests encara que parlin ja són història.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Vicenç Thomàs per un temps de 5 minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, ordre del dia de demà, Consejo
interterritorial: punt número 7, cartera de serveis. El document
de cartera de serveis és molt llarg, entre altres coses diu que la
comunitat autònoma de les Illes Balears no té programa de
cribratge de càncer de còlon, perquè vostè sap que és privat i
que els tècnics de la conselleria fins i tot varen recomanar no
fer-ho. 

(Remor de veus)

Dos punts que tenen a veure amb copagaments: el punt
número 8, projecte d’ordre de medicaments dietètics; i el punt
número 10, de productes ortoprotètics. Són modificacions
normatives tècniques per introduir el copagament. Ja sé que hi
ha 54 arxius, però té molta gent que se’ls pot llegir, homenet.

(Algunes rialles)

Sra. Palau, la seva amnèsia és brutal.

(Continua la remor de veus)

L’anterior..., l’anterior legislatura 5 centres de salut nous a
Eivissa. Això és no fer res. I miri, aquest senyor que no conec
nom Joan Serra, director del Diari d’Eivissa, una editorial
d’avui, i parla de l’hospital d’Eivissa, i que vàrem deixar l’obra
pràcticament mig feta, i que havien d’obrir l’1 de juliol. “Hito
1, 1 de julio 2011", i vostès, tres anys després, el començaran a
obrir. Això són les realitats. I ja ens hagués agradat a nosaltres
trobar-nos Son Espases com s’han trobat vostès el nou hospital
d’Eivissa.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

I si vol que li ho recordi, si vol que li ho recordi, per
exemple el seu exdiputat i company d’Eivissa és a la presó.
Malbarataments públics, el Partit Popular té moltes sentències
fermes, cosa que nosaltres no tenim.

(Més aplaudiments)

Però hem vengut aquí a debatre un esmena de totalitat dels
pressuposts de l’any 14. Si vostè escolta tot aquest bocí, això ni
ho han anomenat. Han parlat del passat. Ja està, el passat!, molt
bé, duen dos anys i mig parlant de passat. Parlin de futur. El
Consell de Govern ha dit divendres al conseller de Salut que li
ha hagut d’afegir un pressupost addicional, pressupost
addicional 2013, acord de Govern, 56,5 milions d’euros.
Copagaments dels ciutadans nous, 17,5 milions. Pot fer la suma,
si vol. La Secretaria General de la conselleria ha passat
1.185.000 a Servei de Salut. Poden pujar. O no és així? És un
acord de Consell de Govern. Per tant els pressuposts de l’any
passat eren insuficients, i els pressuposts de l’any que ve, que
són inferiors, són insuficients. 

Però el que a nosaltres ens preocupa és que vostès volen
consolidar un model, un model que modifica, que canvia el
model sanitari amb qui té dret a atenció sanitària, de 20.000
targetes sanitàries manco, que introdueix copagaments, que els
copagaments estan rompent l’equitat en aquest país i s’han
convertit en barreres d’accés. Sap vostè què vol dir adherència
terapèutica?, que una persona la pugui fer, i un de cada cinc
pensionistes ja no el compra. Ho diu el Lancet de divendres,
segona revista del món. Això és el que ens preocupa.

Igual que ens preocupa el canvi. Vostès ja no parlen de
prestació pública o privada. El que estan fent és prestació
privada dins el sistema públic, i han privatitzat per primera
vegada un espai d’atenció sanitària de les Illes. Allò d’Eivissa
a radioteràpia no és colAlaboració publicoprivada, no ho és,
perquè l’accelerador -negui-ho- l’accelerador de qui serà?,
d’una empresa privada. Els professionals sanitaris de qui
cobraran?, d’una empresa privada. Això no és colAlaboració
publicoprivada.

I si vol que parlem d’altres coses, miri, vostè du dos any i
mig. Planificació, no n’ha feta: ara tanc hospitals, ara els torn a
obrir; ara anul primària, ara la torn... Puc posar moltíssimes
exemples. No faci així, és el que vostè ha fet, és la seva gestió,
és la seva gestió! És la seva gestió. I ara, què fa? Jo li ho tornaré
a dir, perquè això són dades oficials de la Conselleria de Salut.
Març 2011, 12.000 persones en llista d’espera quirúrgica; juny
2013, 16.200; 51 dies, 108 dies. Són dades oficials o no són
dades oficials? Sí, són dades oficials, que els ho dic jo. Objectiu
de la Conselleria de Salut l’any 12, reduir despesa; treien pit
perquè no feien activitat complementària i no feien activitat
extraordinària. I mentrestant la llista d’espera augmentava. Que
ara funcioni..., miri, i per què no m’ha donat les 26...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...peticions de comandament del Servei de Salut. Sr.
Thomàs, no me n’han donat ni una, eh? Jo vull comparar, a mi
m’agradaria que augmentàs l’activitat quirúrgica, perquè calla
quan parla de passat, no diu que l’any 2010 es tancava un
hospital i se n’obria un altre, si compara activitat quirúrgica
primer semestre de 2013 amb primer semestre de Son Espases,
un hospital que no tenia activitat plena. Doni els fulls de
comandament, li he demanat 26 mesos, no me n’ha donada ni
un. Si jo li he de donar la raó la hi donaré.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs...
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EL SR. THOMÀS I MULET:

La hi donaré. Vostè consolida un canvi de model sanitari,
nosaltres no hi estam d’acord. Això...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, ha superat molt el temps. Ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...va en contra de la salut del conjunt de ciutadans de les Illes
Balears. Miri l’editorial del Diari d’Eivissa i veurà què opinen
de vostès i de la seva gestió del nou hospital.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per al torn de contrarèplica i per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada... Ai!, perdó,
perdó, ja me n’havia saltat un. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Miri, amb aquest govern s’ha passat del
que deia el Sr. Aguiló, el Sr. Conseller d’Economia, que cada
euro estava en el seu lloc, que tot estava quadradíssim, avui una
de les partides més important d’aquest govern totes les partides
són ampliables, totes les partides són modificables i els
pressupostos són orientatius. Capítol 1 és insuficient, però és
modificable. Capítol 2, és insuficient; resposta del conseller:
però es pot ampliar. El PADI és insuficient, idò ja l’ampliarem.
Hem passat de l’ortodòxia del Sr. Aguiló, que tot estava en el
seu lloc, al fet que tot és possible, tot és possible, tot és
ampliable i tot és modificable. Per tant què estam discutint
aquí?

Avui ens ha donat molt mala notícia, Sr. Conseller. Vostè ha
confirmat a la seva intervenció que hi haurà el copagament
hospitalari, perquè a més ens garanteix que qui no tengui
doblers no l’haurà de pagar. A partir de gener en aquesta
comunitat autònoma hi haurà un altre copagament. Veig que li
fa moltes rialles, que està atenent la pantalla, veig que li fa
moltes rialles el copagament. Com que riu quan ho dic..., no sé
per què ho fa. 

Per a vostè les diferències d’anàlisi i les diferències de
proposta que nosaltres tenim són demagògia. Escolti, nosaltres
tenim una anàlisi de la realitat que no coincideix amb la seva; en
relació amb aquesta anàlisi feim unes propostes, però no és
demagògia, escolti, que són polítiques diferent. Deixi de dir que
és demagògia quan hi ha diferència. L’any passat ens deia el
mateix, l’any passat quan pujàvem aquí i li dèiem “li faltaran
doblers de capítol 1", “li faltaran doblers de capítol 2", vostès
ens deia: “Vostès són uns alarmistes, són uns irresponsables,
vostès fan demagògia”. 56 milions els han hagut de donar, i
aquest any li tornaran a faltar. Almanco reconeguin-ho, i no ens
diguin que som demagògics, perquè l’any passat ens va...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...caracteritzar d’això, d’irresponsables. Idò li han donat
doblers, li han hagut de donar doblers, Sr. Sansaloni, perquè si
no no podien pagar.

Sra. Palau, és vera que pugen els pressupostos de la
conselleria, però és que pugen manco -ja ho havia dit abans- del
que necessita per pagar mensualment l’Hospital de Can Misses.
Es lleva d’altres bandes, no és vera que pugi el capítol 1, no és
vera, i a preguntes nostres el conseller ho va explicar molt clar.
El que s’ha fet és distribuir el personal de l’Hospital Joan
March, de l’Hospital General. L’Hospital Universitari de Son
Espases ha assumit al voltant del 66% de la despesa del capítol
1 que fa referència a l’Hospital Psiquiàtric i a l’Hospital
General, i la Gerència de Son Llàtzer al voltant d’un 33%, que
fa referència als pressupostos de l’Hospital Joan March. No ha
pujat el capítol 1, s’ha redistribuït tot el de GESMA, no és cert
que hagi pujat, no digui que ha pujat.

Vostè està a una ponència de salut mental, i vostè defensa
l’equitat de les Illes, i a la ponència de salut mental només fa
que dir la importància, la importància, la importància que tots
els serveis estiguin a l’illa. Idò avui aixecarà la mà per uns
pressupostos que redueixen salut mental, a l’illa d’Eivissa, a
l’illa de Menorca, a l’illa de Mallorca. Anam a equitat a la
baixa, aquí, ens lleven pressupostos per fer manco coses, i
després vostè es posa una altra careta a la ponència de salut
mental i defensa tot el que són els serveis de salut mental.

Avui s’aprovaran uns pressupostos en què per exemple un
metge, un metge de família, pot derivar a la Fundació Kovacs,
sense que hi hagi capagament del ciutadà, per una prestació
sanitària que no està a la cartera de serveis, però en canvi si
aquest mateix metge per fer una rehabilitació necessita derivar
un pacient per pagar una ambulància, aquest ciutadà sí que
pagarà copagament, encara que aquesta prestació estigui a la
cartera de prestacions i serveis. Això és el que avui ens duen
aquí a aprovar, i vostès hi estaran d’acord. Del que no està a la
cartera de serveis no hi ha copagament, i coses que estan a la
cartera de serveis hi ha copagament.

Volem la radioteràpia, clar que volem la radioteràpia a
Eivissa i a Menorca, i on faci falta, com poden dir que no?, però
la volem pública, igual que a Son Espases, la volen pública
igual que a Son Espases. Contracti gent. Per què?, perquè la
volem pública. Per què?, perquè nosaltres no volem que una
empresa privada guanyi doblers a costa de la salut. No vull que
dels meus 5 euros que potser aport per cada sessió de
radioteràpia n’hi hagi 1 que se l’endugui... M’és igual, ara que
es fixa, en la quantia?, que es fixa, en la quantia? Idò 1.000
euros que pot valer una de radioteràpia no vull que una empresa
se’n dugui 10 euros de beneficis, perquè no vull aquesta
societat, no vull aquesta societat. M’és igual si una empresa es
fa rica amb cremes de bellesa, però no amb la salut pública, no
amb la salut de tots, per això no ho vull, i això és un model
diferenciat entre vostès i nosaltres. I aquests doblers que vol
donar a la privada els pot posar a la pública a través de la
contractació. 
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I m’agradaria, Sra. Palau -ja veig que ja està en vermell-,
que aquesta reivindicació d’illa que ha fet d’Eivissa demà la
tengui amb Sant Antoni i amb Sant Jordi, amb les residències
que encara estan tancades i no estan obertes, que ho faci amb
tanta passió com ho ha defensat. A veure si ho fa.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps de contrarèplica. Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Catalina Palau per un temps de 5 minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, em parla de salut
mental, que no hi ha pressupost. Però si vostès en quatre anys
que varen governar no varen desenvolupar mica l’estratègia de
salut mental del 2006! Vostè era la consellera d’Assumptes
Socials i la part social de salut mental...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...va quedar a zero! 

(Petit aldarull)

Vostès ho diuen, és la part deficitària que no s’ha
desenvolupat, que té mancança aquesta comunitat autònoma;
està a zero. Vostè era la consellera, vostè era la consellera. No
en parlem més.

A veure, ens diuen retard del nou hospital Can Misses. Sr.
Thomàs, miri, vostès el que varen fer amb la previsió d’obertura
del nou Can Misses va ser un calendari per fases segons les
eleccions. Venien les europees, n’inaugurarem un tros; venien
les generals, n’inaugurarem un altre tros; venien les
autonòmiques, n’inaugurarem un altre tros... Ens diu que dia 1
de juliol vostè tenia prevista una inauguració; però si vostè va
deixar de ser conseller el 24 de juny, és que fins i tot quan
menteix... Fillets, no hi ha per on enganxar-lo.

(Alguns aplaudiments)

Sí, mentida. No se’n recorda, quin dia va deixar de ser
conseller? Això sí, projecte deficient, projecte deficient i sense
finançament, totalment bloquejat en el 2011. 

Llavors m’agradaria destacar..., a veure, és que el seu
discurs és surrealista, és surrealista perquè ens diuen que és
insuficient, és insuficient però resulta que té 26 milions més que
el 2010. Ens diuen que es passa d’execució pressupostària, 56
milions, no? Però és que vostè el 2010 es va passar en 255
milions d’euros. Això estava bé; el que passa ara, vaja, que no
és ni una quarta part, és pecat mortal.

Llavors el tema de la privatització. La privatització, és molt
curiós. La privatització, el que arriben a dir. A veure, vostè, Sr.
Thomàs, va donar la concessió de Son Espases, la concessió de
Can Misses, a UTE privades, colAlaboració publicoprivada.

Vostès ho van contractar, vostès ho van contractar; això no era
privatització. La Sra. Santiago...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci. Silenci, Sr. Thomàs.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...moltes de les residències de dependència quan vostè era
consellera eren gestionades per empreses privades, i no va fer
cap canvi, no va fer cap canvi.

Llavors el Sr. Thomàs resulta que el 2010..., bé, tota la
legislatura va anar incrementant la contractació amb empreses
privades. Va arribar al 2010 amb un increment d’un 36%
respecte al 2009, 52 milions d’euros en contractació a empreses
privades. Això era correcte, ara pecat mortal. Volia externalitzar
els laboratoris de tots els hospitals d’aquestes illes a empreses
privades; ara la privatització és el més negre del món. No. I a
més quan aquest govern a principi de legislatura va anunciar
que, com que estàvem en la situació econòmica tan crítica en
que estàvem, deixaria de fer concertacions amb la privada per
practicar les IVE i que ho faríem a través de l’ib-salut, uh!, quin
escàndol!, això també la fi del món. Per tant, a veure si
s’aclareixen perquè no sé, la privatització que és que si la fan
vostès és una obra bona i si la feim nosaltres és pecat mortal.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Llavors ve la qüestió del copagament, el copagament, d’on
surt el copagament d’aquest govern que fa aquesta barbaritat?
Miri, jo els ho explicaré, surt del seu despiporre, del desastre,
del desgavell que varen fer en la gestió a la Salut la passada
legislatura, un descontrol total.

Vostè, Sr. Thomàs, ha vengut avui aquí carregat de
fotocòpies de premsa, jo també en tenia algunes, miri: “El Partit
Socialista de les Illes Balears provocó el colapso del ib-salut en
2010 a base de contratos y sobresueldos”, d’aquí surt el
copagament.

(Remor de veus)

 “Tres exaltos cargos de Vicenç Thomàs en el ib-salut
cobraban sobresueldos ilegales”, d’aquí ha hagut de sortir el
copagament.

(Remor de veus)

“El pacte se gastó 180.000 euros en másters exclusivos
para 14 directivos de GESMA, 13.000 euros por alumno”,
d’aquí ha hagut de sortir el copagament, “La auditoría del pacte
desvela contratos y sobresueldos ilegales”.

(Remor de veus)
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Tot això, no ho dic jo, ho diu El Mundo perquè ho va dir
l’informe de la Sindicatura de Comptes.

(Remor de veus)

I la precarietat actual surt d’aquí, del seu malbaratament, del
seu dispendi, del seu poc cap a l’hora de gestionar.

I sí que volem un canvi de model perquè això no ho estam
fent nosaltres, això no ho estam fent, s’està gestionant amb rigor
i amb respecte cap als sous públics que són de tots els ciutadans.

Ja pel que fa..., per acabar, voldria parlar de la
privatització..., no, que ja n’he parlat, ja n’he parlat, però també
en relació amb els dos temes tenc un altre retall de premsa que
diu “el PSOE...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats, feis bonda.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...critica el cierre del Hospital General, después de
desmantelar... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, vagi acabant.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...sus quirófanos”. Sí, acab, Sra. Presidenta.

També ens agradaria que ens explicàs per què els va desfer
a martellades, aquests quiròfans, que eren una inversió
magnífica...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats! Sra. Armengol, per favor, silenci.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...que estaven contribuint a reduir les llistes d’espera, per a
llavors, a la vegada, poder fer aquestes contractacions a la
privada que en el 2010 varen costar 52 milions d’euros. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 17 de globalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions i entitats afins.
Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció 18,
Conselleria de Salut, al programa 411A, direcció i serveis
generals, Conselleria de Salut, 14347; al programa 411D,
planificació de l’assistència sanitària, les 14330, 14331, 14348,
14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14356, 14357, 14358,
14359, 14360, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14366,
14367, 14368, 14369, 14370, 14371, 14373, 14374, 14376,

14380, 14384, 14387, 14388, 14392, 14394, 14346 i 14444; al
programa 413A, ordenació i inspecció de serveis sanitaris, la
14438; al programa 413B, programa de salut pública, 14344,
14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339,
14385 i 14437; al programa 413C, sanitat ambiental i
alimentària, 14340; al programa 413E, pla autonòmic de
drogues, 14341, 4342, 14343 i 14345; al programa 443E,
protecció i defensa del consumidor, la 14395; la secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, al programa 411B,
administració i serveis generals, 14398, 14405, 14378; al
programa 412A, atenció primària de salut, 14404, 14407,
14408, 14410, 14412; al programa 412B, atenció especialitzada,
14354, 14399, 14355, 14372, 14397, 14400, 14401, 14402,
14403, 14406.

El Grup Parlamentari MÉS, secció 18, Conselleria de Salut,
al programa 00A, a nous programes i no classificats, 14621; al
programa 411A, direcció i serveis generals, Conselleria de
Salut, 14622; al programa 411D, planificació d’assistència
sanitària, la 14690, 14625, 14626, 14627, 14689, 14691, 14692,
14693, 14694, 14695, 14696, 14697; al programa 413E, pla
autonòmic de drogues, la 4623 i la 4624; a la secció 60, Servei
de Salut a les Illes Balears, la 14649; al programa 411B,
administració i serveis generals, la 14650; al programa 411C,
formació i investigació del personal sanitari, la 14647 i la
14652; al programa 412A, atenció primària de salut, 14646 i
14648; al programa 412B, atenció especialitzada, la 14651.

La diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, la secció
18, Conselleria de Salut, al programa 413E, pla autonòmic de
drogues, la 14154; la secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, al programa 412B, atenció especialitzada, la 14161.

El diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, la secció 18,
Conselleria de Salut, la 14141.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Sansaloni, Sra. Palau, si no els
agrada El Mundo els llegiré l’acord de divendres del Consell de
Govern: “Aprovada l’autorització d’una despesa de 55,5 milions
d’euros a favor del Servei de Salut per atendre les necessitats de
pressupost addicional el 2013", queda clar? Pressuposts
insuficients 2013, pressuposts insuficients 2014.

(Remor de veus)

I per si encara, amb 12 anys d’activitat parlamentària, no se
n’havia assabentat, qui va adjudicar l’Hospital de Son Espases
va ser la Sra. Castillo, Over Marqueting, el Sr. Matas amb un
camí molt ben dirigit...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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I si han pogut fer un modificat de la concessió d’Eivissa és
perquè existia un contracte que posava “Hito 1, primer de juliol
2011, obertura de l’edifici de consultes externes i centre de salut
de Sant Josep de Sa Talaia”. No digui, Sra. Palau, que no existia
contracte!, si no, no haguessin pogut fer un modificat del
contracte de concessió. Per cert, han tardat deu mesos a donar-lo
a l’oposició, però bé.

Som aquí per parlar del pressupost del 2014, que fins ara
només han mirat cap el retrovisor i nosaltres hem fet un esforç,
hem presentat 73 esmenes per millorar aquest pressupost,
perquè nosaltres tenim molt clar que volem que millori la
prevenció, la protecció, l’atenció sanitària dels ciutadans i per
això vostè té un grapat d’esmenes relacionades amb salut
pública; de prevenció de càncer; de registre de càncer a Eivissa,
per exemple; d’enquesta de la salut; de pla de salut; de
programa detecció precoç de càncer de mama, que se’n fan
menys cada any; o del pla de prevenció del càncer de còlon.

Té un grapat d’esmenes que van en relació amb atenció a
drogodependències en diversos àmbits; una esmena d’oficina de
defensor de l’usuari, un dret dels ciutadans que vostès han
tancat.

Recerca, recerca n’hi ha dins el món sanitari i vostès se
n’obliden.

Infraestructures, aquí davant ens va prometre vostè, Sr.
Sansaloni, quan feia mèrits per arribar a conseller, que hi havia
doblers per reformar el maternoinfantil, se’n recorda, Sra.
Santiago? On són aquests doblers? Perquè fa un any ho va
prometre just aquí davant, ara no ho pressuposta, com tampoc
no pressuposta Monte Toro o l’hospital de Manacor, tampoc no
el pressuposta. Bé que li ha anat que obrin un hospital privat a
Portocristo i n’estiguin fent un altre a Sant Llorenç des
Cardassar, no és així? Sí, no digui que no. No hi havia una
adjudicació provisional d’una ampliació i reforma de Manacor?
No era necessària? Ho va dir la diputada en comissió l’altre dia,
però la dotació pressupostària no hi és.

Vol que parlem d’altres coses? Infraestructures en atenció
primària, diu que farà plànols, no en farà cap ni un i mancances
n’hi ha.

Serveis centrals del Servei de Salut, receptes mèdiques, ja li
ho he dit, si ha augmentat un 10% la despesa en receptes el mes
de setembre i un 6% el mes d’octubre, és veritat o no és veritat?
Sí que és veritat. No em digui no ara perquè si... si...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, no es dirigeixi a ningú, no entri en debat, vagi
a les esmenes. Vagi a les esmenes.

(Petita cridòria i aldarull)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo estic parlant allà davant, què m’ha d’anar a dir?

(Continua la petita cridòria i l’aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Com que què li he d’anar a dir?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo estic parlant allà davant.

LA SRA. PRESIDENTA:

No som a les esmenes?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Anem a les esmenes, idò. Continuam.

EL SR. THOMÀS I MULET:

A veure, Sra. Presidenta.

(Remor de veus i petita cridòria)

Miri, hi ha una esmena, hi ha una esmena, la 14406, que és
per adequar el pressupost de receptes electròniques i vostè no
em deixa que ho defensi.

 LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, sí, continuï.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Home!

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï. Sr. Thomàs, continuï.

EL SR. THOMÀS I MULET:

És que és per demés!

(Continua la remor de veus) 

Li acaben d’aprovar 2 milions per transport sanitari terrestre,
té aquí una esmena. Com el programa d’atenció dental infantil,
per adequar a les llistes d’espera, per contractar mediadors
culturals o per fer reintegrament de copagaments. 10,7 milions
d’euros ha tret als pensionistes, no el preocupa si recullen els
medicaments o no, 10,7 milions, i ara vendran els nous,
medicaments de farmàcia d’hospitals, transport sanitari,
ortoprotètica i dietètica, vostè de tot això ja ha dit que sí, ha dit
si, quiero, ho ha dit al plenari, per tant, és qüestió de temps.
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Vostè no vol acceptar una esmena de fer una aplicació
informàtica per no cobrar els excedents dels pensionistes, per
què no la fa?

I evidentment, hi ha esmenes que van a millorar capítol 1 i
capítol 2 de les diferents gerències, perquè vostè sap que el
pressupost que presenta per a l’any 2014 no cobreix les
necessitats de capítol 1 de l’any 2013 i el 2014 sap que no és
suficient. Ja sabem que no contractarà ningú, ja ho sabem, però
és que no és ni suficient. I en capítol 2 veig que avui han perdut
una altra oportunitat i no han explicat com és que baixa el
capítol 2 de les gerències en molts de subprogrames i no
apareixen a la central de compres. Han tengut diverses
oportunitats i no les han emprat.

Eivissa, tenen esmenes d’Eivissa, hi ha una esmena de la
residència de Cas Serres, una altre del centre de salut de Sant
Josep de Sa Talaia, un altre per adequar el centre de salut de
Can Misses que ha d’estar ubicat a l’actual hospital, ni ha una
per reconvertir l’hospital actual de Can Misses en centre
d’atenció sociosanitària. Tot això, si volen, com la salut mental
d’Eivissa, de Menorca o de Mallorca ho poden aprovar i no ens
oblidam de la reivindicació, diguéssim, històrica del TAC de
Formentera, que bé que ho defensava la Sra. Palau fa un grapat
d’anys i ara se n’oblida. 

Per tant, esmenes, ens hem mirat els pressuposts i són els
més feixucs de tota la comunitat autònoma. Li hem presentat 73
esmenes per coses molt concretes, ja li dic que van des de
prevenció a recerca, a formació o a necessitats bàsiques. Vostès,
no em voldran fer creure que amb 73 esmenes no n’hi ha ni una
ni mitja que no es pugui agafar, però si vostè mateix, li ho torn
a dir, és que el Consell de Govern ha aprovat un pressupost
addicional, li ha aprovat un pressupost addicional...

Sra. Presidenta...

(Remor de veus)

Home!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sansaloni, no entri en debat. Continuï, Sr. Thomàs,
continuï.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Li han aprovat un pressupost addicional de 56,5 milions amb
coses que nosaltres li deim que el pressupost no li arriba, accepti
qualque esmena, no diu que vol fer un programa de prevenció
de càncer de còlon, públic? Idò aquí té una esmena a la qual es
pot acollir i finançar-ho. Que el programa de càncer de mama
no funciona cada any? Baixen les mamografies.

Pressupost de farmàcia, no li ha bastat enguany? Té una
esmena. No són necessaris els mediadors culturals? És clar que
són necessaris!, idò gasti una mica de doblers a contractar
mediadors culturals. No parla de llistes d’espera? Augmenti la
productivitat del servei i si és necessari faci alguna cosa més.

I copagaments, nosaltres és que estam en contra dels
copagaments, si un pensionista deixa de prendre un dels seus
medicaments està malbaratant la seva salut i vostè ho sap.
L’altre dia en unes jornades de cooperació del ColAlegi
d’Apotecaris, ho deien els apotecaris, els que hi érem ho vàrem
sentir, ara els pensionistes no se’n duen tots els medicaments,
això és salut. Li ho he tret abans, el Lancet ja ho diu també, no
és que ho digui la Sra. Santiago o jo mateix, és que tota
comunitat científica del món ja ho sap, l’austeritat no és bona
per a la salut dels ciutadans, ha de cercar el punt mitjà per donar
aquesta atenció sanitària.

Li ho torn dir: són xifres oficials, 51 dies de demora l’any
2011; 109, juny d’enguany, això són les dades oficials. Que
vostè va baixant? Estic ben content, han abandonat l’objectiu de
no gastar doblers, de no fer activitat, a prioritzar l’atenció
sanitària, han tardat 2 anys. Aquí s’han presentat propostes de
tot tipus de fer un pla de xoc i el primer que han fet és negar-ho,
negar el problema i la conselleria, la primera.

Per tant, podríem parlar de moltes coses, vostè aquí té un
ventall de 73 esmenes. Sé que vostè és feiner i que se les haurà
mirat des de la primera fins a la 73, però el que no puc creure és
que no n’hagi trobat ni una, ni mitja, ni un quart que sigui per
acceptar. No ho puc creure. 

Per tant, nosaltres les mantenim, escoltarem els altres grups
parlamentaris i el Partit Popular i esperam que ens rebatin
aquestes esmenes i s’oblidin del passat. Els responsables de
l’atenció sanitària en aquests moments són vostès i aquestes més
de 100.000 persones que estan en llistes d’espera... -no digui
que no, si ho sap, si ho sap, si no donen ni les xifres, les
amaguen-...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Les amaguen, si no tenen res a amagar, li ho torn a dir, 26
peticions de fulls de comandament del Servei de Salut, cap ni
una.

(Se sent de fons la Sra. Presidenta que diu: “I torna a
començar”) 

Per tant, Sr. Sansaloni, aquí té una proposta de 73 esmenes
i m’agradaria que alguna, encara que fos per equivocació, com
varen fer l’altre dia a la comissió, idò la votassin a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara pel Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Palau, residències, és clar que
vàrem haver de gestionar les residències de l’herència del Partit
Popular, perquè la residència, l’edifici era patrimoni de les
empreses, no podíem rescatar-les, a no ser que ens costàs una
doblerada, vostès ho varen deixar ben fermat, l’edifici de... era
de l’empresa, però les que vàrem poder recuperar, les vàrem
recuperar.

La primera vegada en aquesta comunitat autònoma que
l’empresa privada passa a una empresa pública es va produir
amb el Govern del pacte de progrés, la residència de Sant
Miquel i Son Oms perquè es gestionaven tan malament que les
vàrem haver de recuperar. Sí, hem fet altres coses, no en temes
de dependència, en altres coses i ha estat una gestió pública, dos
centres per a menors, un d’ells està tancat ara, pública, la
construcció dels centres de dia, públics. Sí, senyora, i no va ser
tant greu. 

El copagament no és per mor de la gestió de l’anterior
govern, el copagament és fruit del Reial Decret 16/2012, no, no,
no és gestió de tal. Fins que la Sra. Mato no va aprovar aquest
reial decret, o el Consell de Govern de Ministres no ho va
aprovar no es va fer copagament. És més, mentre vostès...
mentre la Sra. Mato estava redactant aquest decret vostès varen
votar aquí una moció en contra del copagament, quasi quasi em
varen insultar perquè vaig dir el Partit Popular farà copagament,
quasi em varen insultar, i als dos mesos hi havia copagament. És
el reial decret.

Rigor d’aquest govern en temes de salut, rigor, en sis mesos
dos decrets lleis, un decret llei per passar d’un director d’ib-
salut a dos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... a dos directors d’Ibsalult i després tornam al director, en sis
mesos. Rigor. Rigor d’aquest govern, tancam els hospitals, una
mobilització popular brutal, ara no els tanquen. No
privatitzarem, ara privatitzarem. 

Sr. Conseller, em preocupa el que ha dit, perquè ha dit, no
privatitzam res del que ja està, però això és nou, com que és
nou, podem privatitzar? Vol dir que ara tot allò nou es
privatitzarà? No ho sé, perquè pareix que ara el que és vell no,
el que és nou sí. No s’havia de privatitzar res, es privatitzarà.
Rigor. No al copagament, ja li (...) la moció que varen... quasi
m’insulten perquè vaig dir, no, no anam cap al copagament, el
Partit Popular de Madrid va... que no, que no, que no, que era
sagrat, que era sagrat, que com es podia discutir l’equitat. Em
record que en aquell moment ho defensava la que avui és
presidenta d’aquest parlament, que el Partit Popular no
discutiria mai l’equitat. Doncs bé, això és el rigor de salut.

Mirin, sí, sí, ja la discutirem, no passi pena. Els pressuposts,
mirin, jo podria fer el que va fer el Partit Popular l’any 2010, de
fet he estat temptada, de fet he estat temptada, agafar totes les
esmenes que ens va presentar el Partit Popular l’any 2010 i dur-
les una per una, però per responsabilitat no ho he fet, perquè el
que l’any 2010, que estàvem en crisi, ens feia les propostes el
Partit Popular a totes les conselleries, no se’n podrien fer creus.
No ho he fet.

Les nostres propostes, i vostè les veurà, van a situar-nos
igual que l’any 2010, que no hi hagi menys programes, no hi
hagi menys personal que l’any 2010. Només és aquesta
l’aspiració de les nostres esmenes. I crec que una nova. Perquè
si haguéssim fet el que va fer el Partit Popular l’any 2010, que
hi havia crisi i que ells, a més, la confirmaven, la crisi, hagués
estat increïble.

Per tant, nosaltres podem fer cinc blocs, un, crear la figura
del defensor del pacient i la seva oficina, que hi era l’any 2010
i és necessària, és un dret que tenen els ciutadans i és una
directiva d’Europa, igual que la del dèficit, és la mateixa
directiva, però aquesta no la compleixen, la del dèficit sí, crear
la figura del defensor del pacient i la seva oficina. Estam
disposats a transaccionar, nosaltres feim una proposta de
200.000 euros, si l’hem de reduir, la reduïm, que sigui una
oficina més petita, però els pacients tenen dret a saber i tenen
dret a tenir un defensor, ara cada vegada tenen menys
possibilitat d’anar a qualsevol espai per poder explicar les seves
dificultats. 

Contractació de mediadors culturals als hospitals i centres de
salut, igual que l’any 2010. Tornam a veure els nins i les nines
acompanyant els pares quan van a un hospital o quan van a un
centre de salut, especialment a les mares que tenen més
dificultat d’integració i que no coneixen, no controlen cap dels
dos idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma. Tornam a
veure els nins als centres de salut i als hospitals fent de
traductors dels pares perquè vostès varen llevar els mediadors
culturals. Doncs, prioritzem els mediadors culturals. No sé què
opina la consellera d’Educació que els nins deixin l’escola per
acompanyar els seus pares i fer de traductors. 

Moltes esmenes amb relació al capítol 1, perquè pensam, i
això ho defensam i pensam que és de sentit comú, és de sentit
comú, que mentre no tenguem el cent per cent dels hospitals
públics, mentre no tenguem el cent per cent dels llits ocupats
públics no tancats o bloquejats, que ara no es diu la paraula
tancat, es diu la paraula bloquejat, els quiròfans bloquejats o
tancats, no es concerti. I clar que estam d’acord amb la
concertació, i clar que va fer concertació l’anterior govern, però
teníem el cent per cent dels hospitals públics en funcionament.
I vostès tenen llits tancats, quiròfans tancats, gent al carrer i
poden tenir doblers per a la concertació i per a la privatització,
que són dos conceptes diferents. 
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Concerten i privatitzen, per què no ho feim primer públic?
I després si tenim el cent per cent de la cosa pública, jo puc
entendre que ara tal vegada no estam en condicions de posar un
altre hospital si el necessitàssim, però el cent per cent dels
hospitals que tenim ara, omplim i després ja concertarem, si és
necessari. Per tant, nosaltres aquí feim un important bloc
d’esmenes. 

Temes de salut mental. En temes de salut mental hem de
tornar a l’any 2010, que és veritat i ho hem reconegut que en
salut mental aquesta comunitat autònoma el govern anterior i els
altres en salut mental no han estat capaç de crear una xarxa, no
només el govern anterior ni aquest ni els anteriors, i ho hem
reconegut i ho hem explicat, però, Sra. Palau, estam en doblers
inferior a l’any 2010. Si nosaltres vàrem fer poc ara es farà
menys. Ja sabem que en salut mental aquesta comunitat té un
deute amb aquest colAlectiu, i ho hem dit i ho hem expressat i
està en la ponència, però el que jo defens és que es faci el
mateix que l’any 2010. I vostè em diu que no vàrem fer
suficient, idò, encara faran menys, encara faran menys perquè
redueix doblers de salut mental.

I després serveis que no s’han de reduir al nostre entendre,
de cap manera, el PADI. Vostè... jo cada mes li deman els
doblers que s’ha gastat en PADI i amb retard m’ho envia, però
m’ho envia, i vostè sap que els doblers que té actualment en el
PADI són insuficients. I, a més, em diu a una de les respostes
que vol fer una campanya per promocionar-lo més perquè és
desconegut, i té menys doblers que l’any 2010, idò, escolti, si
vol fer PADI avui té una oportunitat, convenci els seus
parlamentaris que defensin aquesta esmena. 

Abús de les drogues, tenim menys pressupost per lluitar
contra l’abús de les drogues pels joves, insistesc, som una de les
comunitats autònomes on cada any es redueix l’any que els
menors o els joves s’acosten a les drogues i les consumeixen de
forma irresponsable. I la resposta d’aquest govern és reduir tots
els programes d’abús de les drogues, tots estan més reduïts, no
ja que l’any 2010, que l’any 2013 en el programa 2014. No
podem i, a més, a l’estiu que tenim una responsabilitat amb
aquest tema.

Formació, es redueix la formació expressament a l’Hospital
de Manacor, no m’ha explicat per què, li vaig demanar a la
comissió, no m’ho ha explicat. Formació per als treballadors
que vostè aquí diu que són fantàstics, però els ha reduït el sou,
els ha reduït les vacances, vacances no, però dies lliures, i ara
els redueix la formació. Hi ha quasi un milió menys per a
formació dels treballadors de la sanitat pública, que això
repercutirà en la qualitat, era l’únic que més o manco
manteníem amb relació al 2010 i l’any 2014 ho redueixen amb
relació al 2013, formació per als treballadors. 

I després altres temes de salut pública. Vostès també
redueixen en aquests pressuposts no amb relació al 2010, que
aquí ja no aspiram al 2010, sinó equiparar-lo al que han
gestionat aquest any, que ha estat molt poc, de salut pública,
doncs, encara ho redueixen més. 

Per tant, nosaltres pensam que hem fet unes propostes molt
raonables, no hem fet el que va fer el Partit Popular l’any 2010
sinó posar la sanitat pública, com a mínim, als nivells de 2010,
que ja era millorable, que la nostra comunitat autònoma era
millorable, segur, i amb això podem estar d’acord tots, però és
que ara la tenim molt pitjor que l’any 2010 i l’any 2014,
insistesc, amb aquests pressuposts hi haurà més privatització, hi
haurà més gent exclosa, tendrem menys programes i tendrem un
capítol 1 que vostè haurà de demanar al conseller que avui seu
devora... bé, que era fins ara aquí, més doblers perquè són
insuficients els que té.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENT:

Temps ara de la diputada no adscrita la Sra. Font i Aguiló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sent la meva primera intervenció en el debat dels
pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2014 vull deixar
palesa la meva disconformitat i de la coalició que represent, per
no poder participar d’un debat, del debat més important de
l’any, com és el debat de les esmenes a la totalitat dels
pressuposts i que, com tots sabem, és l’acte més polític dins el
debat corresponent a les diferents seccions del pressupost anual.
Ho dic perquè, en teoria, crec que tots hauríem de ser iguals i
hauríem de tenir tots els mateixos avantatges, i agrairia que això
fos així. És complicat realitzar una feina normal, sobretot en un
debat tan complicat i complex com aquest. 

Dit això, i abans de començar amb la defensa estricta de les
esmenes, faré una sèrie de consideracions al pressupost de les
seccions 18 i 76 a les quals he presentat les dues esmenes
d’aquest debat. El pressupost de Salut i Consum no contribuirà,
segons els nostres càlculs, a donar les respostes globals que la
ciutadania necessita i demanda, continuarà deixant fora del
sistema colAlectius, precisament els colAlectius més desfavorits,
els nombres que presenten així ho indiquen, incidiran més en les
desigualtats entre les persones, una constant aquests dos darrers
anys. Un pressupost que, curiosament, no augmenta per a la
xarxa pública, però sí que ho fa per a la concertada i on la
ciutadania ha vist com vostès decidien que la sanitat ja no seria
ni universal ni gratuïta; que veu i pateix l’augment de les llistes
d’espera, que han passat de 51 dies a més de 108t; que per
primera vegada es cobren 10 euros per la targeta sanitària i on
els pensionistes paguen pels medicaments, s’han exclòs 16.000
persones del sistema sanitari i vostès han deixat sense
finançament el 40% de les dones que utilitzaven anticonceptius
finançats per l’IB-Salut. I ja de forma clara privatitzen serveis
obrint la porta a la gestió privada d’un dret fonamental, com és
el dret a la salut.

Les seves polítiques en salut ens han portat, ens han deixat
per sota de la mitjana per càpita de l’Estat, a poc més de 1.000
euros per habitant. Aquest és l’estat de salut de la nostra salut.
I que els pressuposts presentats ens fan dir que no van en la línia
de donar solució ni resposta. 
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I ara passaré a la defensa de l’esmena RGE núm. 14154, al
programa 413E, el Pla Autonòmic de Drogues. L’esmena fa
referència a programes d’atenció a les drogues a l’àmbit de
Formentera i persegueix l’objectiu de donar continuïtat a les
polítiques de prevenció en matèria de drogodependències i
d’altres addiccions, una esmena que intenta a més recuperar les
actuacions que de forma coordinada es venien fent entre el
consell i el Govern amb la finalitat clara d’aconseguir una major
efectivitat en la lluita contra les drogodependències. 

El Govern del Partit Popular ara ha decidit a la pràctica
eliminar el Programa d’atenció específica als drogodependents
de Formentera, un programa acordat entre les dues
administracions esmentades en la legislatura passada i que unia
esforços en l’elaboració i el desenvolupament d’un programa
específic atenent sempre les prioritats i singularitats de
Formentera.

Els he de demanar, per favor, que no em tornin a dir que
aquest tema està cobert, no, no m’ho tornin a dir, no hi està, els
ho assegur, posin l’excusa que vulguin per no aprovar aquesta
esmena, la que vulguin, però no diguin que està cobert. Vostès
han decidit retallar en drogodependències un programa molt
necessari a l’illa i ho fan, i ho fan, mentre mantenen un delegat
de Govern, posat a dit, i que és una necessitat únicament i
exclusivament del Partit Popular. És una vergonya, una
autèntica vergonya.

(Alguns aplaudiments)

Una delegació que només serveix al Partit Popular ja que si
realment fos una oficina independent i plantejada per treballar
per a tots els ciutadans i ciutadanes de l’illa el delegat barra
comissari polític hauria dimitit no només com a portaveu del
Partit Popular en el Consell Insular de Formentera sinó també
com a conseller. Mentre vostès, aquest govern, com he dit,
retalla o elimina a l’àmbit de Formentera convenis que
permetien realitzar polítiques en salut o en immigració, amb un
import total bastant inferior al cost real de la nova delegació
barra oficina del Partit Popular, que vostès sí han decidit
mantenir, el dit, una vergonya, senyors i senyores diputats, una
autèntica vergonya. 

La segona esmena, la RGE núm. 14161, es refereix a
l’adquisició d’un TAC per a la realització de proves
especialitzades diagnòstiques per a l’Hospital de Formentera.
Aquesta, com ja s’ha dit, és una esmena que repetim, una
esmena molt concreta, però completament justificada, una
demanda que ja esdevé urgent i necessària i una petició i
reivindicació dels professionals que treballen a l’hospital que
ajudaria a completar els serveis que s’ofereixen i que
comportaria una millora assistencial molt important i amb tot el
que això suposa evitaria molts dels trasllats a Eivissa; una
esmena presentada any rere any, després que s’aprovés en seu
parlamentària per unanimitat dotar d’un TAC a l’Hospital de
Formentera. 

En comissió per justificar el seu no a aquesta esmena i, per
tant, el seu no al compliment de l’acord parlamentari i per
defugir d’una resposta cap a la demanda específica de
Formentera, em varen parlar de la implantació de la radioteràpia
a Menorca i a Eivissa, molt bé, molt bé, però no s’equivoquin,
jo els parl del TAC de Formentera, l’esmena fa referència al
TAC de Formentera, no justifiquin el seu no perquè ja fan un
esforç a la radioteràpia. Sí, bé, molt bé, hi estam d’acord, però,
i el TAC de Formentera? Els ho torn a preguntar. 

A més, els record que aquesta és una iniciativa aprovada
també per vostès l’any 2010 i que curiosament quan vostès eren
a l’oposició reclamaven, exigien i en feien bandera. I ara que
vostès li poden solució i ara que és en les seves mans resulta que
no és una prioritat per a vostès, que no els interessa gens ni
mica. Aquesta és la seva seriositat, compromís i voluntat
política cap a Formentera, zero. 

Vostès diuen una cosa i en fan la contrària. En el debat sobre
l’orientació política general del Govern de les Illes Balears el
president Bauzá va argumentar, paraules textuals, sobre la
implantació de la radioteràpia a Eivissa i a Menorca, paraules
textuals, “...que malgrat els números no em surten, però no s’ha
de mirar això per una qüestió econòmica, numèrica, i torn a
repetir, els mallorquins, qualsevol mallorquí s’imaginen anar a
Menorca o a Eivissa a rebre una sessió de radioteràpia? És que
ens hem de posar en el seu lloc, per tant, per tant no és
demagògia, és voluntat política. Hi ha una clara diferència, és
un fet, com tot el que he dit i el que diré, és de justícia social”.
Fi de la cita. 

La veritat, jo no donava crèdit i perquè no hi hagi cap tipus
de dubte dir que la implantació de la radioteràpia és un tema de
justícia social, però he de dir que a Formentera no en volem
més, però sí exigim la mateixa justícia social per a tots els
ciutadans d’aquestes illes, i això inclou necessàriament
Formentera. I, entre d’altres coses, passa per no haver d’anar a
fer una prova diagnòstica a Eivissa quan podria fer-se
perfectament a Formentera, i no es fa perquè no hi ha voluntat
política de fer-ho, passa per poder tenir la justícia social, passa
per poder tenir els nostres majors, que necessiten ingrés a
residència, passa per tenir-los a la nostra illa, en el seu entorn,
amb la seva família i no a l’illa veïna. 

Jo també els dic, també els pregunt, qualque mallorquí
s’imagina portar el seu pare o la seva mare o els seus majors a
una residència a Menorca o a Eivissa? Facin aquest exercici
també i es posin als llocs dels formenteres i formentereres que
estam obligats a fer-ho. I així no parlarem de demagògies, tantes
coses que no tendria temps d’anomenar-les. Desgraciadament
vostès no aprovaran aquesta esmena i deixaran l’aplicació de la
seva justícia social en mans de les prioritats, dels interessos
polítics i no de les necessitats de tots els ciutadans de
Formentera.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, veurà que hem presentat una sola esmena al
pressupost i una esmena molt genèrica perquè pensam que el
principal problema que té aquest pressupost és que no és un
pressupost real ni ajustat a la necessitat que té la seva
conselleria. Però això no és una novetat, no és una novetat
d’aquest any, d’aquest pressupost, tampoc no ho va ser el de
l’any anterior i tampoc no ho va ser dels altres. Jo record aquells
anys que en els pressuposts de la Fundació Hospital Manacor es
pressupostava un 30 o un 40% menys del que havia estat l’any
anterior i l’any següent ho tornàvem pressupostar. 

Si miram realment el pressupost que ens pot donar més
indicació, que és el pressupost, la liquidació del pressupost
2012, que malgrat la seva conselleria encara tenia Benestar
Social, li llevam Benestar Social i el comparam amb aquest ja
ens adonam que realment falten molts de sous, molts de doblers.
Vull dir, que realment vostè no podrà acabar l’exercici, o no
podrà fer aquelles polítiques que estic convençut que a vostè li
hauria agradat fer amb aquest pressupost.

Per tant, el primer, la primera crítica, és un pressupost irreal.
Estic convençut, Sr. Conseller, que vostè, no ens ho dirà aquí
públicament, però si anéssim a fer un cafè, ens diria que
realment no és el pressupost que vostè necessita, no és el
pressupost que pot d’alguna manera solucionar tots aquells
problemes que té la sanitat pública d’aquesta comunitat. És
normal, és lògic, m’imagín que a tot membre del Govern
sempre li interessa poder fer aquelles coses que pensa que són
bones per a la ciutadania i segurament sanitat és aquella àrea on
segurament més coses ens agradaria fer.

A mi m’han preocupat una sèrie de coses que van més enllà
dels números que avui posam en el debat. Jo no entraré en la
valoració de com és la seva gestió o com ha estat la gestió de
l’exercici 2013, la realitat és que la setmana passada li varen
haver de fer un increment de pressupost perquè no li va bastar,
cosa que nosaltres ja havíem dit a l’anterior debat de pressupost.

Em preocupen aquelles coses que van en la gestió de cara al
futur. Què farà vostè amb aquest pressupost? Què li farà falta a
vostè per realment fer una política sanitària en aquesta
comunitat, així com pensam nosaltres que es mereixen els
ciutadans d’aquesta comunitat? Ens preocupa que fa pocs dies
s’hagin anunciat inversions a l’Hospital de Manacor que no
estan en el pressupost. I nosaltres recuperam una pregunta, i jo
crec que ha vengut molt bé la pregunta que ha fet avui el Sr.
Thomàs, si vostès pensen realment privatitzar els hospitals
d’Inca i Manacor. I ho dic perquè vostè sap que, com a batle de
Manacor, ha vengut gent al meu despatx, que havia parlat amb
el Govern i que venien per temptejar una mica què pensava el
batle de Manacor referent a la privatització de l’Hospital de
Manacor, i també ens havien dit que s’havien reunit amb el
batle d’Inca. Això a nosaltres ens preocupa, vostè veig que no
nega, ens deixa tranquils, pensam que no seria una bona solució
per a un hospital comarcal com és l’Hospital de Manacor. I és

una esmena política, perquè nosaltres hem posat una quantia
que hauria pogut ser una altra qualsevol, és a dir, més o manco
dels números que té aquesta, perquè nosaltres pensam que si
vostè tengués més doblers, podria fer més coses. Podria fer
coses, no per caprici, coses necessàries que necessiten i
requereixen els ciutadans d’aquesta comunitat.

Podria reduir llistes d’espera per a la realització de tècniques
de diagnòstic en distintes especialitats. És a dir, a moltes avui hi
ha una llista de 4.000 persones que esperen una prova en
concret. Vostè podria reduir la llista d’espera quirúrgica, és a
dir, m’imagín que a vostè li agradaria. Durant els mesos d’estiu,
més concretament, fins el mes d’octubre, s’han reduït el nombre
d’intervencions. En molts de casos s’ha passat de set quiròfans
setmanals a tres. Aquesta és una reducció que m’imagín que
vostè amb més pressupost podria de qualque manera ampliar.
Reduir la llista d’espera per a consulta d’una especialitat.
Algunes especialitats estan, no quatre mesos, molt més enllà
dels quatre mesos. Aleshores jo crec que amb més pressupost es
podrien reduir aquestes llistes d’espera.

Podria incrementar els serveis sociosanitaris. S’han eliminat,
i vostè ho sap, ajudes a associacions de malalts i han deixat de
disposar de serveis bàsics que la Conselleria de Sanitat no
cobreix, per exemple, fisioterapeutes, psicòlegs, etc. M’imagín
que vostè sap que moltes vegades un pacient que és a un
hospital públic de la comunitat, telefonen a un ajuntament que
se facin càrrec d’un malalt, perquè ells ja consideren que ja no
és seu i l’ajuntament s’ha de cercar la vida per dur-lo a una
residència o per dur-lo a una associació sanitària. Per què?
Perquè la comunitat no té aquests recursos que jo crec que avui
són molt necessaris i que possiblement hi hauria un estalvi molt
important si aquests recursos o aquests pacients els poguéssim
dur a un sociosanitari i no haguessin d’estar a un hospital.
Podrien impulsar més campanyes de prevenció a primària. És a
dir, se’n fan, però jo crec que se’n podrien fer més.

Es podria evitar el tancament de llits a diferents hospitals de
les illes. Això suposa que molts de pacients hagin d’esperar
diversos dies a urgències als passadissos dels hospitals. És a dir,
les persones que acudim a la sanitat pública, molt sovint, jo diria
massa sovint, quan anam a urgències ens trobam molts de llits
que passen un dia, una nit i una altra nit als passadissos dels
hospitals. Jo no crec que en el món que vivim, en la situació que
vivim i a una comunitat com he dit a l’anterior debat, que
genera riquesa i que genera recursos, hagi de tractar els seus
ciutadans d’aquesta manera.

Podrien eliminar el copagament farmacèutic que s’aplica las
pensionistes. És una mesura injusta, és una mesura
tremendament injusta. Persones que durant tota la seva vida han
dedicat els seus esforços a poder tenir allò que avui nosaltres
gaudim, avui una persona que està malalta, una persona que
necessita un medicament, nosaltres li facem tenir el
copagament.
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Podríem impulsar el desenvolupament de la història de la
salut. Hem de reconèixer que a l’anterior legislatura s’havia fet
molta feina en aquest sentit i ara fa un any que pràcticament no
es fa res. També possiblement hauríem de deixar d’excloure de
l’atenció sanitària a persones immigrants o sense papers. És a
dir, hem sentit la xifra de 16.000 persones que avui no tenen
aquesta atenció sanitària. Jo crec que en el primer món, com ens
agrada dir que som els països europeus, aquestes coses no
haurien de passar. 

Podríem reformar alguns centres hospitalaris. Vostè sap
perfectament que hi ha centres, com l’Hospital de Manacor, que
necessiten d’una reforma, que necessiten treure les oficines fora,
per realment poder tenir més recursos per poder atendre la
població de la comarca. Podríem obrir nous centres de salut o
com a mínim convertir-los en PAC 24 hores. Vostè sap que hi
ha municipis que encara tenen els PAC oberts en horari molt
determinat i això què fa? Que aquella persona per a qualsevol
urgència hagi d’anar a 10, 15 o 20 quilòmetres i hagin d’anar a
urgències d’un hospital, amb un sobrecost que possiblement té
la seva atenció. I també podríem reformar, una de les coses que
vostès havien dit que es farien, l’Hospital de Son Dureta per
destinar-lo a centre sociosanitari.

Totes aquestes coses són coses que a vostè se li han passat
pel cap, aquestes i moltíssimes més, moltíssimes més que
nosaltres avui no ho hem apuntat, simplement l’únic que hem
volgut fer és posar de manifest que la sanitat necessita més
recursos, que segurament amb aquest pressupost vostè s’haurà
d’enginyar per..., vostè podrà gestionar aquest pressupost i
podrà fer el que pugui, haurà de deixar de fer coses que vostè no
deixaria de fer. Jo crec que això ens du a una conclusió que ja
he dit abans, un fracàs del model de finançament d’aquesta
comunitat autònoma. Això ha passat ara, ha passat en anteriors
legislatures i no veig que això pugui canviar. Jo crec que els
ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat que han estat
generosos amb les altres durant molts d’anys, necessiten que
avui..., aquesta comunitat també passa dificultats, que l’Estat
sigui generós amb nosaltres. Generós simplement vol dir donar-
nos allò que és just i possiblement si ens donassin el que és just
no hauríem de fer aquestes retallades en sanitat, en educació i
els ciutadans tendrien els serveis que es mereixen perquè durant
molts d’anys els han pagat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara torn en contra. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Antònia Vallès, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un altre any ens trobam davant
dels pressuposts de la comunitat, en aquest cas davant els de la
Conselleria de Sanitat i en concret les esmenes. Un pressupost
que vol donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans en
matèria de sanitat, realistes i conseqüents amb la realitat que
vivim. O això és el que nosaltres pensam. Però després d’haver
sentit durant una hora els membres de l’oposició, qualsevol es
demanaria per què estan a l’oposició, si pareixia que ho feien tot

bé. Els nostres ciutadans en aquell moment no pensaren el
mateix.

El Sr. Pastor té molt raó amb allò que diu. Podríem fer tot el
que diu si comptàssim amb més doblers, cosa que en aquest
moment no és possible.

Ens parlen primer de copagament. El copagament ve dels 16
milions d’euros de dèficit a la sanitat estatal i més de 800
milions a la nostra comunitat. Si ens haguessin deixat un
superàvit, això no hauria passat. No hi ha cap govern que ho
vulgui posar!

(Alguns aplaudiments)

En el debat a la globalitat i amb les diferents esmenes que
presenten, hem pogut sentir moltes coses en referència al
pressupost que presenta aquest govern per a la Conselleria de
Salut. Ho han pogut sentir i han pogut dir la seva, perquè aquest
govern sí que ha presentat uns pressuposts i dóna l’opció de fer-
hi esmenes i presentar les seves iniciatives. No com va passar
l’any 2011, que no hi va haver pressupost, ni, per tant, esmenes
sobre les quals debatre. Tant que demanen participació, aquesta
l’obviaren, en un dels temes més importants per a aquesta
comunitat.

Avui tenc l’honor de poder debatre les esmenes que
presenten els grups parlamentaris Socialista, MÉS i els diputats
no adscrits, en representació del meu grup. Són un total de 98
esmenes les presentades, 73 del Grup Socialista, 22 del Grup
MÉS i 3 dels diputats no adscrits. I pensaran vostès, quina
feinada quan veuen la quantitat d’esmenes, jo mateixa ho vaig
pensar. Però quan les llegim i les comparam amb les dels anys
anteriors, n’hi ha qualcuna que es pot dir que són copiar y
pegar. I dic això perquè com l’any anterior, tornen presentar
l’esmena que en aquest cas...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci!

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

...la RGE núm. 152, dotació de serveis d’oncologia,
radioteràpia a l’Hospital de Can Misses. Senyores i senyors del
Partit Socialista, la radioteràpia a Can Misses l’any que ve serà
una realitat.

(Alguns aplaudiments)

I vostès si ho volen saber ho saben, perquè en aquesta seu
parlamentària s’ha dit en diferents ocasions i el nostre president
ho anuncià a una roda de premsa dia 5 de novembre d’aquest
mateix any. A més, no es va anunciar tan sols el d’Eivissa, sinó
que poc després s’anunciava el de Menorca, 2,8 milions d’euros
en concepte d’equipaments es destinaran a la radioteràpia de
Can Misses i comptarà amb una partida anual d’1,7 milions
d’euros. I a Menorca també està previst que es comenci el
búnquer per instalAlar la radioteràpia l’any que ve, així que en el
2015 es posaria en funcionament. I vull recalcar que, encara que
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la gestió d’aquest servei sigui privat, estarà baix el control
públic de l’hospital de referència...

(Algunes rialles)

I que en aquest cas és l’Hospital de Son Espases. I per a tots
els usuaris serà gratuït. No confonguin la gent, senyors
parlamentaris!

(Alguns aplaudiments)

Jo entenc, Sr. Thomàs. que això no sigui del seu grat, li
hauria agradat ser vostè qui ho posàs en marxa. I crec que no és
que no volgués que els ciutadans d’Eivissa gaudissin d’aquest
servei, però li hem de recordar que, quan vostè va aprovar
aquest projecte del nou Hospital de Can Misses, ni tan sols va
deixar lloc per ubicar la radioteràpia.

(Remor de veus)

Aquest govern ha hagut de fer un modificat d’aquest
projecte, per incorporar el búnquer de la radioteràpia. Ha estat
aquest govern que vostè ara tant critica...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, deixin intervenir.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

...i en una situació econòmica molt difícil, tant per la crisi
general, com pels més de 800 milions d’euros en deutes
heretades en sanitat a nivell autonòmic, que es diuen aviat! És
aquest govern el que ha apostat per la radioteràpia, no tan sols
d’Eivissa, sinó també de Menorca, fent un gran esforç i perquè
creim que els ciutadans de les diferents illes es mereixen el
millor servei, apostam per ella i en breu serà una realitat.

I de les diferents esmenes que fan referència a inversions en
temes de rehabilitació o reformes i ampliacions de distints
centres de salut, en aquest moment això no és possible. No
comptam amb els doblers suficients, si no podem pagar, ens
estimam més no començar-ho. Per al proper any no hi tenen
cabuda, però en anys futurs, si l’economia ens ho permet, no ho
descartam, perquè sabem que seria bo per als nostres ciutadans.
Creim que ara el més important és prioritzar el manteniment
dels serveis i la seva qualitat.

Un altre conjunt d’esmenes molt nombrós tant per part del
Partit Socialista, com per part del Grup MÉS, diria jo que el més
nombrós de tot fa referència al capítol 1, incrementar la partida
de personal. La Conselleria de Sanitat ha augmentat aquesta
partida en 31,4 milions d’euros més respecte de l’any anterior.
És cert que aquest any s’ha hagut de fer una ampliació de
capital de 21,5 milions d’euros, per poder fer front a les
despeses de personal que quedaven pendents. Per això, per a
l’any vinent, ja s’ha incrementat la partida en previsió.
Consideram que amb aquest augment, ara la partida està
dimensionada de forma adequada, per poder mantenir una
sanitat pública i de qualitat en cada un dels serveis.

Unes altres, de les 98 esmenes, van encaminades a diferents
actuacions que ja du a terme el Govern, com són els programes
educatius per a la salut a l’escola, programes de salut sexual i
reproductiva, d’obesitat, programes de prevenció de càncer. I jo
li vull demanar una cosa, Sr. Thomàs, com és que en tot el seu
discurs ha fet tant d’èmfasi al càncer i quan es va presentar una
ponència del càncer va votar en contra?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

N’hi va haver moltes més, prevenció del tabaquisme, de
l’alcoholisme, millora ambiental i alimentària. Tots els doblers
que puguem destinar a prevenir malalties i addiccions, tots seran
pocs. Però per desgràcia estam limitats, els doblers no creixen
dels arbres, no els ho deien de petits, això? La Conselleria de
Salut aposta per la prevenció i segueix mantenint totes aquestes
actuacions. Amb aquest pressupost per a 2014, mantenim els
diferents programes que es duen a terme, sense haver de
prescindir de cap.

Pel que fa referència a l’esmena RGE núm. 117, càncer
Mallorca, Menorca, Eivissa, RGE núm. 118, enquesta salut de
les Illes Balears,...

(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci per favor!

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

...que ve serà en càrrec del capítol 2. El 2014 també se
potenciarà el PADI. 

Un altre tema que ens preocupen a tots són les llistes
d’espera a la sanitat pública. La Conselleria de Salut ha posat en
marxa aquest any un pla de xoc que dóna bons resultats, gràcies
a la colAlaboració dels professionals. Dins les mesures d’aquest
pla s’hi troben, entre d’altres, l’obertura dels quiròfans
d’horabaixa i els diferents convenis que s’han firmat amb la
Policlínica, la Creu Roja i l’Hospital Joan March. Hem de dir
que en aquests dos darrers hospitals, Creu Roja i Joan March,
s’ha firmat un conveni singular i han passat a formar part de la
xarxa d’hospitals públics. Totes aquestes actuacions ja
contribueixen a la reducció de les llistes d’espera.

I pel que fa a les esmenes que fan referència a la millora
pressupostària del servei de transport. Dir-los que per al 2014
s’augmenten en un 9,2% les partides destinades a desplaçaments
de pacients, tant a nivell particular, com a les agències de
viatges que faciliten aquest servei.
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Pel que fa referència al TAC de Formentera, és una matèria
pendent, i ho sabem. Però vostè, Sr. Thomàs, va governar durant
quatre anys i vostès també hi eren i tampoc no feren res. És a
dir, abans res i ara tant. Nosaltres feim feina per acostar els
serveis sanitaris...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci! Deixin acabar d’intervenir.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Estam fent feina i per això ara hem apostat pel servei de
radioteràpia a Menorca i a Eivissa. No pot ser enguany?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, silenci per favor! Silenci!

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Esperam que en un futur molt pròxim pugui ser una realitat.

Per tot l’exposat, no acceptarem cap de les esmenes que
presenten els diferents grups...

(Alguns aplaudiments)

Es veu que els fa gràcia. I no perquè creguem que no siguin
bones, que ho són...

(Rialles)

... però ens demanen que llevem la partida d’amortització de
deute, perquè és un compromís d’aquest govern complir amb els
deutes pendents i heretats. Ja els ho vaig dir en comissió, pagar
el deute no és un caprici, és una obligació.

El Govern, conscient de la importància que té aquesta
conselleria, ha fet un esforç important per poder incrementar el
pressupost de sanitat en un 2,21% més respecte del pressupost
de l’any anterior. El 45% de tot el pressupost d’aquesta
comunitat es destina a sanitat. Un total de 1.194 milions. En el
2010 el pressupost era de 1.148. Així que és més que el seu...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vallès, ha d’acabar.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Per tot això, el meu grup donarà suport a aquest pressupost,
perquè són una bona mostra de l’aposta que fa aquest govern
per una sanitat pública i de qualitat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a les votacions dels debats vists fins ara.

Votació del plenari, projecte de llei RGE núm. 12920/13, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2014.

Preg silenci per favor!

Debat número 1. L’articulat del dictamen del projecte de
llei, si cap grup no demana votació separada, es farà votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, tenint
en compte que se n’han eliminat dues, se n’han retirades dues,
la 14208 i 14209; de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista que són de la RGE núm. 14171/13 a 14177/13 i de les
RGE núm. 14181/13 a la 14219/13.

Passam a la votació. Començam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra; 24 a favor i 1
abstenció.

Votació del vot particular presentat pel Grup Parlamentari
Socialista a la disposició final novena. Començam a votar.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Votació del vot particular presentat pel seu grup, d’acord?

Tornarem a votar. Tornam repetir la votació. Repetim la
votació, d’acord?

Començam a votar, votam.

Queda rebutjat per 33 vots en contra; 24 a favor i 1
abstenció.

Tot seguit, si cap grup no demana votació separada, es farà
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS,
que són de la RGE núm. 14544/13 a la 14563/13 i de la RGE
núm. 14565/13 a la 14575/13. I la RGE núm. 14577/13.

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Seguidament, es procedeix a la votació dels articles primer
disposicions als quals s’hi mantenen esmenes i vots particulars,
que són el títol I, capítols 1, 2 i 3, articles 6 i 7, capítol 4, article
9; títol II, articles 10 i 11; títol III, capítol 1, articles 12, 14 i 15;
capítol 2, articles 18 i 20; títol IV, capítol 1, article 24; capítols
2 i 3, article 28; títols V i VI, disposicions addicionals segona,
tercera, setena i vuitena; disposició derogatòria única;



disposicions finals primera, segona, quarta, cinquena, novena,
onzena i dotzena i l’exposició de motius.

Començam a votar. Votam.

Queden aprovats per 33 vots a favor; 24 en contra i 1
abstenció.

Tot seguit se sotmeten a votació conjunta les normes a les
quals no s’hi mantenen esmenes i que són: la denominació del
títol del projecte, els articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 i 32. Al títol VII, l’article 33.
Les disposicions addicionals primera, quarta, cinquena, sisena
i novena. Les disposicions transitòries primera, segona, tercera
i quarta i les disposicions finals tercera, sisena, setena, vuitena,
desena i tretzena.

Votam.

Queden aprovats per 34 vots a favor; 6 en contra i 18
abstencions.

Esmenes presentades a les seccions i entitats públiques,
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària, debat número 2, de
totalitat, agrupació de la secció 11, Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats afins.

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 38 vots en contra i 20 a favor.

Debat 3, de globalitat, agrupació de la secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, amb les seccions
i entitats afins.

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Debat número 16, de totalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions i entitats afins.

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Debat 17, de globalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions i entitats afins.

Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

Acabades les votacions dels debats fins ara, si els sembla bé
recomençaríem la sessió d’aquí a una hora, a les cinc i quart? A
les cinc i quart tornam començar. Fins després.
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