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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia. Molt bon dia, senyores diputades, senyors
diputats. 

Començam el debat número 13, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista, secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques, la RGE núm.
10856 i 10873; secció 78, Escola Balear d’Administració
Pública, la RGE núm. 10881; secció 10, Gestió d’Emergències
de les Illes Balears, SA, la RGE núm. 10894. Del Grup
Parlamentari MÉS, la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, la RGE núm. 11180; secció 36, serveis comuns,
despeses de personal, la RGE núm. 11179; secció 78, Escola
Balear d’Administració Pública, la RGE núm. 11174; secció 10,
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, la RGE núm. 11176.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques, al programa 124A,
coordinació i relacions amb els ens territoris i relacions
interadministratives, les RGE núm. 10857, 10858 i 10859; al
programa 222C, actuació de policies, les RGE núm. 10861,
10860; al programa 223A, emergències, 10862, 10863 i 10864.
Del Grup Parlamentari MÉS, secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, la RGE núm. 11211; al programa
000A, nous programes i no classificats, la RGE núm. 11212; al
programa 124A, coordinació i relacions amb els ens territoris i
relacions interadministratives, la RGE núm. 11209; al programa
222C, actuació de policies, la RGE núm. 11210; al programa
223A, emergències, la RGE núm. 11208. De la diputada no
adscrita, Margalida Font, s’ha retirat per part seva. Del diputat
no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer, a la secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, programa 124, coordinació i
relacions amb els ens territorials i relacions interadministratives,
la RGE núm. 11107; al programa 222C, actuació de policies, la
RGE núm. 11108.

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies, Sra. Presidenta.
Senyores diputades, senyors diputats, estam davant del darrer
pressupost d’aquesta legislatura, del govern del president Bauzá,
del Partit Popular, i a pesar d’haver fet quatre pressupostos ahir
encara vàrem escoltar durant tots els debats l’herència rebuda.
Jo diria que si quatre anys després de governar el Partit Popular,
encapçalat pel Sr. President Bauzá, encara no ha paït que són els
únics responsables dels comptes que es porten aquí a debatre
aquests dies, és que a més d’ineficients són molt covards. 

I ja que estam ara debatent el pressupost d’aquesta
conselleria d’Administracions Públiques vull començar parlant
precisament de funció pública, i aquests darrers dies o darreres
setmanes ha estat notícia l’actuació en aquest govern de com es
tracta a determinats funcionaris interins, i per això m’agradaria,
Sr. Conseller, que en el seu torn incidental m’aclarís quants de
dies té un funcionari interí quan s’ha d’incorporar al seu lloc de

feina des del dia en què se l’avisa telefònicament per part d’una
conselleria; o quants de dies té un funcionari interí que s’ha
d’incorporar al seu lloc de feina en els casos que aquesta
incorporació sigui a la seva illa de residència o a qualsevol altra.
També seria bo, Sr. Conseller, que ens explicàs què passa quan
un funcionari interí no s’incorpora en temps i forma al seu lloc
de feina quan és requerit per a això. 

I no només és la seva política de favoritismes en la política
de colAlocació d’interins, en una legislatura que ha suposat la
persecució política i econòmica als empleats públics, atemptant
també contra els seus drets econòmics i laborals. I miri, la
devolució de la part proporcional que suposa la paga extra de
Nadal de l’any 2012 i que ara en aquest pressupost reflecteixen
que han de tornar, ho fan perquè és una obligació legal després
que la justícia s’hagi pronunciat en diferents sentències sobre
aquests casos, sobre la devolució de la paga extra de Nadal, la
part proporcional que el Govern va descomptar ilAlegítimament.

A més en funció pública hauríem de donar una resposta al
contundent requeriment, Sr. Conseller, i n’hem debatut en altres
espais, el requeriment que ha fet l’Estat quan els ha advertit de
la inconstitucionalitat del decret del mobilitat
intraadministrativa, que la seva predecessora, actual consellera
d’Educació, tant en va parlar quan es va aprovar aquell decret
llei com si fos la panacea a la funció pública, i ara resulta que hi
ha una part d’aquest decret llei que no es pot aplicar perquè
l’Estat els ha advertit d’inconstitucionalitat. Idò bé, Sr.
Conseller, em pot dir per què no s’ha arreglat això encara?, per
què no es pot aplicar aquest decret llei que es va aprovar en
aquest parlament? No em tornin a dir que ho faran quan s’aprovi
una nova llei de funció pública, que la tenen a un calaix
pràcticament des de principi de legislatura sense avançar ni poc
ni mica.

Per altra banda no puc deixar de mencionar les esmenes del
Grup Popular que ja van ser incorporades en ponència -ahir
també va sortir en aquest debat de pressuposts- i que suposen
fraccionar la partida de publicitat per les diferents conselleries,
les nou conselleries, a raó de 121.000 euros cadascuna, i
administracions públiques no ha estat menys en això, i s’han
incorporat concretament dues esmenes del Partit Popular a la
seva conselleria, cadascuna de 60.500 euros, que fan la suma de
121.000, i que hem denunciat que s’ha fraccionat no com
s’havia fet sempre, segons vàrem escoltar ahir aquí per part del
Govern, ja que en tota aquesta legislatura, també a l’anterior,
tota aquesta partida estava concentrada a Presidència, i ara
casualment en el darrer any electoral, per ser -segons va dir el
vicepresident del Govern- per ser més eficients i comunicar
millor, casualment envien la mateixa quantia a cadascuna de les
conselleries per a propaganda. Sr. Lafuente, està clar que vostè
ha preferit prioritzar aquesta publicitat a, per exemple, altres
matèries de la seva conselleria com puguin ser emergències o
funció pública, o cooperació local, que és el que meu grup ha
destinat bàsicament les partides que hem proposat a través
d’esmenes en aquest pressupost de la Conselleria
d’Administracions Públiques.
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Em referiré, en primer lloc, al que ha estat la política de
cooperació local o d’ajuda als ajuntaments, que ha resultat un
desastre, perquè no m’agradaria tornar a escoltar en aquest ple
que vostès superen en molt el límit legal, que és el 0,3% que diu
la llei que s’ha de destinar al fons de cooperació municipal; i
clar que el compleixen, perquè el que varen fer és, com que no
podien arribar al que deia la llei, varen modificar la llei al
principi d’aquesta legislatura, com vostè deu saber molt bé; la
llei originàriament recollia que s’havia de destinar un 0,7%,
però com que vostès no varen voler apostar pels ajuntaments
van modificar la llei i ho varen rebaixar a 0,5, i per si això no
fos suficient, com que no els semblava prou la rebaixa, ho van
tornar a modificar a la baixa al 0,3%. Per tant no tenguin el
desvergonyiment polític de dir que compleixen la llei; és al
contrari, han modificat la llei perquè sigui la llei que s’adapti a
la partida pressupostària que vostès ja fa anys destinen als
ajuntaments.

Per altra banda, Sr. Conseller, vostè serà el tercer en aquesta
legislatura d’Administracions Públiques que continua
incomplint la Llei del bon govern. La setmana passada el Grup
Popular en aquesta cambra va votar a favor de la nostra llei de
transparència, de la proposició de llei que vàrem presentar.
Benvinguts, però les bones notícies varen durar poca estona,
perquè acte seguit ja varen anunciar que la mutilarien. Així no
anam bé; evidentment que qualsevol llei de transparència ha de
ser per anar endavant, no per anar enrere. En tot cas en això no
ens tendran al costat. De la seva conselleria, Sr. Lafuente, depèn
aquest compliment de la Llei del bon govern; ens pot dir, per
posar un exemple, per què incompleixen l’apartat de la llei que
diu que s’han de publicar les despeses protocolAlàries superiors
a 500 euros? Ahir el meu company, el Sr. Diéguez, va fer
aquesta pregunta insistentment al vicepresident i no vàrem
escoltar resposta. Esper, Sr. Conseller, una resposta, ja que
vostè és el responsable del compliment d’aquesta llei de bon
govern. I per què incompleixen justament això? Si en temps
passats haguessin existit aquestes publicacions i aquests controls
potser ens haguéssim estalviat molts de casos com els del
Rasputín, per posar només un exemple, i un llarguíssim etcètera.

Però per si això no fos suficient, en aquesta legislatura i
també en aquest pressupost haurà estat l’eliminació dels serveis
essencials, i així, sense despentinar-se, han eliminat les deu
oficines que hi havia a totes les illes sobre atenció a les víctimes
del delicte, amb la infantil excusa que això no és una
competència del Govern. Idò miri, per no ser una competència
del Govern feia més de vint anys que s’havien posat en
funcionament i, per cert, ho va iniciar un govern del Partit
Popular, però vostès han preferit eliminar-ho. Com també han
preferit reduir les ajudes a les policies locals disfressant
l’eliminació de la policia turística a través del fons de seguretat
pública, que ha suposat una minva en les ajudes als ajuntaments
per a les policies locals, i a més la partida es pot destinar a altres
matèries, una part, que no són la contractació de personal, que
és el que més es necessita. 

Seguint amb aquesta eliminació de serveis, que nosaltres
intentam recuperar a través de les esmenes, hem de mencionar
també com s’ha minvat el Servei d’Emergències amb
l’eliminació de l’helicòpter de l’112, però també s’ha empitjorat
el servei d’atenció telefònica, la qual cosa implica que es perdin
cridades urgents pel camí. I després de tot això encara han
tengut l’atreviment en comissió d’afirmar que a partir d’ara es
faran més campanyes de l’112 per justificar que des de
Presidència han fraccionat la partida de publicitat entre totes les
conselleries, així per evitar presumptament fer un concurs
públic general per a tot el Govern i facilitar les contractacions
directes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Així que, senyores i senyores del Partit Popular, després
d’això no tenguin l’atreviment de dir que tot això ho fan a més
per fer més campanyes per a l’112. Miri, Sr. Conseller, per anar
acabant, resulta que tota la partida de publicitat que s’ha
augmentat per a enguany, és a dir, més d’un milió d’euros, és la
mateixa quantitat que es va trobar la seva conselleria l’any 2011
quan arribaren al Govern per condicionar i posar en marxa un
centre d’emergències 112 a l’illa d’Eivissa, que és l’única,
juntament amb Formentera, que encara no compta amb aquest
servei. 

I no vull deixar de mencionar el fiasco que ha suposat la llei
estatal de sostenibilitat de l’administració pública, l’anomenada
Llei de reforma local, que ha estat tan desastrosa que fa poques
setmanes aquest govern va haver d’aprovar aquí un decret llei
per deixar-la en suspens, en aquest cas sí per defensar les
competències municipals. I ara sí, ja acabant, ahir encara aquí
vàrem escoltar un diputat del Partit Popular com menyspreava
els ajuntaments, fent befa d’un ajuntament concret, dient-li que
si volia una agència tributària que la muntàs ell al seu municipi.
Això és una mostra de la manca de respecte i del poc que creu
el Partit Popular en les entitats locals. Aquesta havia de ser la
legislatura dels ajuntaments, perquè el president havia estat
prèviament alcalde, i resulta que haurà estat la legislatura del
menyspreu als municipis, no només des d’un punt de vista
econòmic sinó també polític.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes... del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el Sr. Nel Martí per un temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, retornam, idò, al debat sobre el projecte de pressuposts,
un debat que curiosament ahir es va defensar que era un debat
de nombres, quan no és cert, és un debat d’idees, de projectes,
de prioritats, que es tradueixen en nombres, però el debat és de
projecte, de projecte de com governar aquesta comunitat
autònoma, i crec que en aquest sentit seria bo reconèixer que
possiblement hauríem de repensar aquest debat, no perquè sigui
avorrit i pesat, tanmateix hi ha moltes feines que són avorrides
i pesades i s’han de fer, sinó perquè sigui útil, que és el que
demana la ciutadania, és a dir, que sigui constructiu i del qual en
pugui sortir realment un pressupost amb major acord, amb
major consens, amb majors aportacions que han fet els diferents
grups, i en aquest cas no serà així, el pressupost serà un
pressupost amb poquíssimes o cap aportacions dels grups de
l’oposició.

En aquest sentit jo crec que la primera referència que he de
fer és referida a aquesta eficàcia i eficiència, és l’Oficina de
Transparència i Control Pressupostari. Cada any, des del 2006,
veim aquesta pàgina al pressupost de la comunitat autònoma,
primer dotada amb 50.000 euros i ara ja el darrer any en 10.000;
com que tanmateix no és necessària, no era útil i ningú no la
pensava posar en marxa, per què posar-n’hi 50.000?, amb
10.000 n’hi ha més que prou. És una oficina que tornaré
recordar que va ser creada el 2006 per la Llei de mesures
tributàries i administratives, i que diu coses tan sorprenents com
les següents, quant a l’objecte, quant a la funció que té aquesta
oficina: “La present disposició addicional -diu- regula el registre
de béns i drets patrimonials dels càrrecs públics i l’Oficina de
Transparència i Control del patrimoni dels càrrecs públics de les
Illes Balears”; diu també, quant a qui afecta aquesta oficina,
aquesta disposició addicional: “Afecta a les persones electes en
el procés electoral, als membres del Govern, als alts càrrecs i
assimilats definits a la Llei d’incompatibilitats”. Bé, idò, on van
penjar les diferents declaracions de béns i les diferents
declaracions d’IRPF?, a l’Oficina? És a dir, tenim una llei que
crea una oficina vinculada al Parlament, al Parlament, i els
grups han de demanar al Parlament que la va aprovar que la
munti. La veritat és que entenc que la ciutadania se sorprengui
i pensi que els debats d’aquesta cambra són avorrits, però
sobretot són poc útils, perquè el mateix parlament incompleix
la llei que ell va aprovar, de què es va dotar, amb una oficina
que havia de regular, regir i controlar les declaracions de béns
i de patrimoni, i resulta que no en feim cas, no n’hem fet cas,
així, alegrement. Nosaltres l’aprovam i nosaltres ens la botam.
Poca credibilitat tindrà aquest parlament si actua d’aquesta
forma.

Es va crear el 2006, insistesc, de forma unilateral, sense cap
previsió ni cap acord amb els grups de l’oposició, per part de
l’expresident Jaume Matas, amb el compromís que seria creada
de forma imminent; concretament diu l’article 18 d’aquesta
disposició addicional, literalment, referit a l’oficina: “Haurà de
posar-se en funcionament en l’improrrogable termini de dos
mesos, comptadors des de la designació del director o de la
directora”; aquesta disposició es va publicar el desembre del
2006, i el compromís aquí, ja ho vaig dir, per part de la persona,
de la diputada que defensava aquesta disposició, era que es
posaria en marxa dia 1 de desembre, de gener, perdó, del 2007.
No ha estat així. Després ens diran “bé, vostès també hi van

ser”, açò és l’argument. Bé, l’argument és que el compromís de
crear aquesta oficina és del Partit Popular, l’havia de crear el
2007 de forma imminent, ho va fer de forma unilateral, la
creació d’aquesta oficina, i si em demana -li ho explicaré-, si
ens demanen per què no la vam crear nosaltres i el 2007 es posa
en marxa un altre procés li ho explicaré, però crec que ho sap.
En qualsevol cas benvingut serà l’argument perquè el podrem
discutir.

En qualsevol cas la situació d’aquest moment, d’aquest
temps, exigia, exigeix transparència. Teníem instruments per fer
efectiva aquesta transparència i no els hem utilitzat. Perquè no
només és ja aquesta oficina, aquesta, sinó a més, com s’ha dit ja,
el compliment de la Llei del bon govern i la creació de l’Oficina
d’Avaluació, cosa que tampoc no s’ha duit a terme. Però clar,
què poc creïble serà tot açò si qui més ha pronunciat la paraula
transparència en aquesta cambra, després vota que no quan li
feim propostes tan senzilles com que es publiquin les
comissions de servei i totes les lliures designacions, que es
publiquin. Ho hem dut ja en aquesta cambra i el Partit Popular
ha dit que no, que no era necessari, que no. Bé idò, gràcies a
aquesta no transparència, avui tenim un conflicte, en el qual
justament hi està implicat la persona que més ha pronunciat la
paraula transparència, és l’actual consellera d’Educació. Si hi
hagués hagut transparència en les comissions de servei, si
sabéssim clarament qui és el beneficiari d’una comissió de
servei, què cobra, quines funcions li han assignat? Etcètera,
etcètera, la situació actual no la tindríem.

Però facem una passa més, respecte aquesta secció. Aquesta
secció es caracteritza sobretot per haver afectat jo diria que els
municipis, la base de l’organització territorial de les Illes
Balears, la base més propera, l’administració més propera als
ciutadans, i l’ha afectada per una doble via: per una banda, pel
Fons de cooperació municipal, que des del 2013 va baixar els
seus recursos en un 15%, i va passar de 17 a 14 milions, i a
partir de llavors, aquesta quantitat ha quedat més o menys en
aquesta quantitat o s’ha reduït, de fet, ara és de 12.280.000 i
només puja l’aportació a Palma, en compliment de la Llei de
capitalitat. Després se’ns diu que el compromís d’aquest Govern
és amb els municipis, però aquest compromís no es tradueix en
el Fons de cooperació municipal, tot el contrari. Ho hem vist
també, ja s’ha dit, a la Llei Montoro, vam sentir en aquesta
cambra que era la gran llei que ens havia salvar a tots de
duplicitats, de serveis innecessaris, i l’altre dia, el mateix partit
que deia tot açò, amb un decret llei la va anulAlar, senzillament
la va anulAlar.

En segon lloc, també queda jo diria que molt afectada a
través del Fons de seguretat, que passa de 2.750.000 a
2.500.000, després d’una jo diria que redefinició de la gestió del
Fons de seguretat. Fent que allò que havia de ser, és a dir, estar
al servei dels municipis per fer que les policies locals estiguin
al dia, siguin un servei eficient i àgil, no ho ha aconseguit i ha
derivat avui en una situació jo crec que ja insostenible. Avui
tenim els cossos de policies locals envellits, més inestables que
mai, amb situacions d’interinatge com mai havíem viscut i amb
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contractes precaris que no eren coneguts en aquesta comunitat
autònoma; amb contractes de dos i tres mesos, amb contractes
interins. I aquesta situació lògicament l’únic que és generar
inestabilitat. Si comptam tot el cos de policia local, 2.477
funcionaris fixos o interins de tot l’any i 190 interins de
temporada, tenim una taxa de temporalitat que és del 23,77%,
açò és 634 interins d’entre 2.667 policies. És la taxa més
elevada de tot l’Estat. 

I en aquest sentit ja hem reclamat una i una altra vegada, que
el Fons de seguretat servís, estigués al servei de resoldre, o fer
front o afrontar amb temps, perquè no és una qüestió que es
resolgui d’un dia per l’altre, aquesta situació.

També val la pena recordar en aquest sentit la sentència del
Tribunal Superior de Justícia del País Basc, la qual no ens afecta
directament, però ens pot afectar d’aquí poc temps, i explica que
la presència de l’interinatge a les plantilles de policies locals és
incompatible amb la seva funció d’autoritat. És cert que aquesta
sentència no és aplicable directament a la nostra situació, però
ho pot ser, i expressa molt bé la situació que vivim en aquesta
comunitat autònoma respecte d’aquest tema. 

Però no només açò, també tenim, com deia, les plantilles
policials més envellides que mai, si no es fa alguna cosa en
aquest sentit, la mitjana d’edat de les policies locals de les Illes
Balears d’aquí 10 anys superarà els 55 anys d’edat, amb les
conseqüències que açò té. I algú dirà, home amb la previsió de
10 anys si no es fa un pla per afrontar aquesta situació, serà
difícil després d’afrontar i d’assumir per part dels municipis.

Una altra qüestió a la qual el nostre grup també ha volgut
fer, a través de les nostres esmenes, la nostra aportació i en el
moment de la globalitat en podrem parlar de forma més clara,
però sí que hi vull fer una referència perquè és una manera
també d’expressar quin ha estat el suport del Govern als
municipis, i em referesc al Pla d’autoprotecció de les Festes de
Sant Joan. No s’entén...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, sí acab. No s’entén que qui té un servei especialitzat
d’emergències, l’únic suport que pugui prestar als ajuntaments
sigui el de colAlaborar en elaborar un pla, no s’entén. No s’entén
quan, a més a més, aquest ajuntament li ha demanat, i no s’entén
quan, a més a més, aquest ajuntament té una situació de recursos
econòmics, com molts d’ajuntaments, molt complicada i ha
d’incrementar la seva aportació pressupostària per poder
continuar convocant, organitzant unes festes amb unes mínimes
garanties. Perquè, si no, d’aquí quatre dies no es podran
organitzar, és que si no hi ha la implicació del Govern en unes
festes les quals jo diria que superen l’àmbit local, doncs per què
hi ha el Govern i per què hi ha el servei especialitzat
d’emergències, i per què hi ha una Conselleria
d’Administracions Públiques que hauria d’estar al costat,
precisament dels municipis i dels ajuntaments que tenen
dificultats? I insistesc, i que aquests solAliciten...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...la colAlaboració de la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara per part del Govern, qui obri una qüestió
incidental. Té la paraula el conseller Joan Manuel Lafuente, per
un temps de quinze minuts.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Bon dia Sra. Presidenta, senyors diputats. Bien
consideramos que efectivamente, el debate de los presupuestos
de la comunidad autónoma es un debate esencial, fundamental,
es un debate de proyectos, efectivamente, y es un debate de
ideas, y es un debate, a pesar de la extensión y del formato que
tenemos, que es muy importante para los ciudadanos, porque en
este debate debatimos cómo se organizan y cómo se gastan los
recursos públicos. Por lo tanto, le damos desde el Govern la
relevancia y la importancia que tiene. Y es un debate de
presupuestos.

Por tanto, decirles que desde la Conselleria de
Administraciones Públicas, los presupuestos del 2015
consideramos que son unos presupuestos realistas, unos
presupuestos sostenibles económicamente y unos presupuestos
que consolidan el proyecto iniciado durante todos estos años de
modernización de la administración pública, de contención del
gasto, orientado precisamente a cubrir y a garantizar las
necesidades esenciales de la población y que apuesta por la
seguridad jurídica de los municipios. Estos presupuestos han
sido precisamente y son posibles gracias a que se ha podido
enderezar la situación económica de la comunidad autónoma y
se ha podido poner orden a la situación que existía
anteriormente. Por tanto, ello ha sido posible gracias al esfuerzo
del Govern, gracias al esfuerzo también de los funcionarios y
trabajadores públicos, a los que expresamente les quiero
agradecer ese esfuerzo en la tramitación, en la gestión y también
el esfuerzo personal al ser afectados en algunas de las medidas.
Y gracias a esa situación se puede recuperar ese 25% de la paga
extra, que será o no será obligatorio en función de ley, pero que
en función de sentencias que no existen en esta comunidad
autónoma. Pero que en otras comunidades autónomas ni
siquiera han podido cobrar la paga extra del 2013, o si no se
lleva una política económica correcta, ni siquiera se puede hacer
frente a determinados gastos.
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Por tanto, el presupuesto de la Conselleria de
Administraciones Públicas del 2015 asciende a un total de
36.703.400 euros, que en términos porcentuales supone un
incremento del 4,60% respecto a los del 2014 y en cifras
absolutas significa un incremento de 1.614.706 euros. Además,
dentro de la conselleria se engloba la sección presupuestaria de
servicios generales, en la que se incluye la partida de 13
millones de euros, precisamente para atender a los 4 conceptos
de mejora de las condiciones de los empleados públicos. Se
mantiene respecto a las anualidades anteriores los gastos de
personal derivados de situaciones de substituciones de personal
con reserva de puesto de trabajo y que tengan suspendida la
relación laboral. Los gastos del llamado fondo social para el
2015, la ayuda a hijos menores de 18 años y la ayuda por
cuidado de personas con discapacidad.

Novedades respecto al ejercicio anterior. Se incluye el 25%
correspondiente al inicio de la devolución parcial de la paga
extraordinaria del 2012. Se introducen para el 2015 los
conceptos de ayuda al fondo social que estaban suspendidos
hasta el 2014, como son las ayudas a la acción social por
estudios y la compensación por gastos de asistencia sanitaria.

Por lo que se refiere a la Dirección General de Función
Pública, Administraciones Públicas y Calidad de Servicios, esta
dirección general dispondrá de un presupuesto de 23.832.852
euros, que en términos porcentuales supone un incremento de
un 7,86% respecto al 2014 y en cifras absolutas un incremento
de 1.737.433 euros. Esta dirección general tiene adscrita una
nueva unidad, la denominada de suporte coyuntural, en virtud
del acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de agosto del 2014.
Dicha unidad está formada por 11 puestos de trabajo vacantes,
dotados y provinientes de diferentes consellerias, lo cual implica
que no supone un incremento del capítulo 1 del presupuesto de
la dirección general. Y a partir de la aprobación de este
presupuesto, pasarán a formar parte de esta conselleria. Con ello
se pretende disponer de unas plazas que de forma puntual y
justificada puedan ser ocupadas para ejercer funciones de
refuerzo allá donde sea necesario en el ámbito de la
administración pública. Por este motivo el presupuesto del 2015
relativo al capítulo 1, gastos de personal, en la dirección general
aumenta un 13,16% en relación al 2014.

Por lo que respecta a la Dirección General de Interior,
Emergencias y Justicia, contará con una dotación presupuestaria
que alcanza la cantidad de 9.875.762 euros, que se mantienen
respecto al ejercicio del 2014. En este sentido quiero manifestar
la vocación de la conselleria y la gran importancia de la
conselleria en el apoyo a los municipios, en cuanto que de esta
forma destinamos de forma directa a los ayuntamientos de
nuestras islas del presupuesto de la conselleria, un total de
21.467.859 euros, que representa el 58% del presupuesto total
de la conselleria, y que se distribuye de la siguiente forma: al
Fondo de cooperación local, la conselleria destina 12.341.450
euros. A la Ley de capitalidad, 4.896.409. A la ayuda a los
municipios más pequeños en la retribución de los alcaldes,
1.350.000 euros. Al Fondo de seguridad pública, 2.500.000
euros. A las agrupaciones de Protección Civil, 180.000 euros i
a la FELIB, 200.000 euros.

Evidentemente esas cantidades podrían ser superiores,
evidentemente que los municipios tienen más necesidades que
recursos, igual que la comunidad autónoma, pero yo creo que no
es mejor el que más gasta, sino que es mejor el que mejor
administra. Y siempre serán necesarios más recursos para
atender a las necesidades, pero lo que no puede ser es el
incremento al infinito de la deuda o del déficit de las distintas
administraciones públicas.

No podemos desde el Govern aceptar de ninguna manera la
acusación que desde la administración pública se ha perseguido
a los funcionarios y trabajadores públicos, todo lo contrario.
Como he manifestado al principio, quiero especialmente
agradecer a los trabajadores públicos y a los funcionarios su
profesionalidad, su trabajo y también su sacrificio, todos han
tenido que arrimar el hombro para poder enderezar la situación
económica de la comunidad autónoma en concreto. Y los
funcionarios han sido una parte fundamental y importante en
esta contribución.

En cuanto a las cuestiones planteadas por los grupos de la
oposición. En primer lugar agradecerles sus enmiendas en
cuanto tengan un carácter positivo, pero decirles que
evidentemente muchas de ellas pues se fundamentan en retraer
recursos de amortización de deuda para incrementar el gasto, y
eso, en este momento, no es posible.

En cuanto a la enmienda que se ha sacado aquí de
publicidad. Ustedes parten de una presunción, que yo creo que
es una presunción, de preveer la presunción de culpabilidad del
Gobierno en materia de la gestión de esa materia. Yo les quiero
decir que la cantidad es exactamente la misma que había, que
tendrán todos los mecanismos...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor! Parla una mica més baix.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

...de control y de seguimiento de estas cuantías, que la
finalidad de estas cuantías es la información a los ciudadanos de
los servicios existentes. Que ustedes tenían, ya sé que volvemos
al argumento de ustedes más, pero es que ustedes tenían seis
veces más en esta materia en el conjunto del Govern, seis veces
más de cuantía. Y ustedes presumen que porque cada
conselleria tenga asignada una cantidad en esta materia, que es
seis veces inferior a la que tenían ustedes, se va a hacer un mal
uso. Yo quiero presumir que se va a hacer un buen uso, que se
va a hacer un buen uso en beneficio de los ciudadanos y que
además habrá el control correspondiente y lo podrán determinar.
Por lo tanto, en esta materia quiero decirles que no tienen razón,
que está muy bien para sacar un titular ahora, porque pocas
cosas aportan en el debate, pero que no tienen absolutamente
ninguna razón.
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En cuanto a la Ley del buen gobierno. Yo creo que dimos un
buen paso la semana pasada en la admisión a trámite del
proyecto de ley, dimos un buen paso en manifestar la voluntad
de acuerdo y de apoyo, pero el mal paso lo veo en que ustedes
llaman “mutilación” al debate democrático en la cámara. Es
decir, sólo faltaría que el grupo mayoritario no pueda hacer sus
aportaciones a la Ley del buen gobierno y que cualquier
modificación de lo que imponga la minoría se le llame
mutilación. Yo creo que ese no es un debate o un lenguaje muy
democrático y eso no es una predisposición a alcanzar un buen
acuerdo. Por lo tanto, más bien les veo a ustedes en una
posición cerrada e inmovilista y poco democrática en este
sentido. Lo lamento, lamento que sea así pero es que es una
lástima.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sobre las oficinas de víctimas del delito, coincidirán
conmigo que no es una competencia de esta comunidad
autónoma, que en todo caso es una competencia del Estado; que
primero hay que atender a las competencias de la comunidad
autónoma y si existiese, que no es el caso, sobrante de recursos,
se podrían dedicar a otros menesteres, pero no es el caso. Por
tanto, la comunidad autónoma en determinados casos sí que está
aportando servicios a través de las Oficinas de Atención a la
Dona, por ejemplo para determinados delitos y eso es una
cuestión competencia del Ministerio de Justicia.

En cuanto a la petición de gastar 600.000 euros en un
helicóptero. Bueno, ustedes gastaban 900.000 euros en un
helicóptero, lo emplearon a veces para desplazamientos de altos
cargos de la conselleria.

(Remor de veus)

Nosotros lo hemos eliminado. Estamos tramitando un
convenio con otras administraciones para tener ese servicio, y
además a coste cero. Eso se llama optimizar los recursos
públicos y hacer una buena gestión del dinero de los
ciudadanos. Lo que ustedes hacían era precisamente todo lo
contrario.

En cuanto a Sa Coma. Ustedes estuvieron un montón de
años y han estado unos cuantos años diciendo que había que
hacer algo y el único gobierno que ha hecho algo en Sa Coma
y que ha invertido en el recinto de Sa Coma ha sido este
Gobierno, que ya tiene en marcha unas instalaciones, reducidas,
pero unas instalaciones dignas que están ahí para dar el servicio
del 112. Ustedes tenían un convenio con el Consell Insular de
Ibiza de 1 millón de euros, efectivamente, pero que el Consell
Insular de Ibiza no cumplió en plazo y no se pudo ejecutar. Por
tanto, al menos Ibiza tiene unas instalaciones, se aprovechan
estas instalaciones y se ha hecho una inversión en ese apartado.

En cuanto a la Ley de reforma de la administración local y
el decreto ley, manifestarles, en principio, que nosotros
defendemos que la reforma efectuada es positiva, que por fin se
delimitan las competencias de las administraciones locales, es
positiva para los ayuntamientos y el decreto ley es un medio
adecuado para la ejecución correcta de esa reforma de la
administración local, dando precisamente elementos y caminos
legales a los ayuntamientos para asegurar los servicios públicos

esenciales. Por tanto, creemos que es un paso positivo en ese
sentido.

En cuanto a la Oficina de Transparencia y Eficacia, tal como
ha manifestado el representante de MÉS, el Sr. Martí, pues,
efectivamente, el problema es que tenemos dos oficinas de
transparencia, una creada por la Ley del buen govern, otra que
depende del Parlament, lo que me extraña a mí es que le pida a
la Conselleria de Administraciones Públicas, usted ha estado
hablando de la del Parlament, de la que depende del Parlament,
deberá ser en todo caso el Parlament la que la ponga en marcha,
no la conselleria, para hablar de coherencia en las competencias
de cada uno, no la Conselleria de Administraciones Públicas.

En el Parlament ustedes estuvieron en el 2008, en el 2009,
en el 2010 y en el 2011 y en todos esos años tenían 50.000 euros
presupuestados y no ejecutaron esa oficina. Yo creo que ahora
tenemos una buena ocasión, que es precisamente con la
modificación de la Ley de buen govern unificar y poner un poco
de orden en ese caos contradictorio de oficinas, registros y más
registros y más maraña administrativa para la transparencia, que
lo que necesita precisamente la transparencia es simplicidad,
claridad y poner perfectamente claro cuáles son las obligaciones
de cada uno y dónde tienen que estar. Por tanto, creo que por ahí
tenemos un buen camino.

Bueno, también... solicitaba el incremento del Fondo de
cooperación local, como le he dicho, siempre sería deseable más
dinero y más fondos, pero no es mejor el que más gasta sino que
es mejor el que mejor administra.

En cuanto a la policía local, yo creo que el Fondo de
seguridad lo que tiene precisamente, usted echaba en cara dos
cosas: una, el envejecimiento de las plantillas, y la interinidad.
Con dar subvenciones sin ningún tipo de condicionamiento,
pues, no se solucionan los problemas, el Fondo de seguridad una
de las cosas que tiene precisamente es que el decreto, o la
normativa que regula las ayudas, le establece a los
ayuntamientos incentivos por la contractación indefinida y por
la estabilidad de las plantillas. Es competencia municipal,
tenemos que respetar la autonomía municipal, y en eso supongo
que estará de acuerdo, que no le vamos a imponer al
ayuntamiento lo que debe hacer con su policía local, lo que
hacemos con el Fondo de seguridad, precisamente, es incentivar
la estabilidad y la renovación de las plantillas y un esfuerzo
importante en la formación de los policías locales, lo cual estoy
seguro que redundará en el beneficio de la seguridad de los
ciudadanos.

Y por último, en cuanto al Plan de autoprotección de las
Festes de Ciutadella. Usted dice que, ¿por qué no se implica
más la conselleria? Vamos a ver, creo que está adelantando los
acontecimientos, si no tenemos el plan hecho de autoprotección
no sabemos exactamente cuáles son las necesidades, y ya he
manifestado que la conselleria, una vez efectuado el Plan de
autoprotección de las Festes de Ciutadella, pondrá todos los
medios necesarios para colaborar con el Ayuntamiento de
Ciutadella para su ejecución, pero lo que no puede solicitar es
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que ponga los medios antes de haber elaborado el plan. Por
tanto, vayamos por pasos, manifestemos esa voluntad que, por
primera vez, se tira adelante y creo que con eso conseguiremos
una buena colaboración interadministrativa y una mayor
seguridad de las fiestas y además que sea una actuación
beneficiosa para cualquier tipo de acontecimiento en que hayan
grandes aglomeraciones de personas.

Por tanto, en esas cuestiones les manifiesto la posición del
Govern respecto a sus comentarios.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, miri, crec que hi ha
una pregunta fonamental, la primera que jo li he fet, que vostè
no ha contestat, a part de llegir-nos el mateix que ens va dir en
comissió en aquest debat d’avui de pressuposts, hauria de
contestar les coses que li hem dit des dels grups de l’oposició.

I per no distraure’l amb diverses coses només n’hi faré una,
Sr. Conseller, només vull que em contesti una cosa: quants dies
té un funcionari interí per incorporar-se al seu lloc de feina i, en
cas d’incompliment o d’incorporació tardana, quina és la
conseqüència? Només vull que em contesti això, Sr. Conseller,
perquè si li dic alguna altra cosa tal vegada se’m distrau amb la
resposta. 

No acabaré la meva intervenció sense recordar-li que en
aquesta legislatura la utilització d’un mitjà de transport públic
utilitzat per a finalitats privades l’única que jo conec és la
utilització d’una barca per part del conseller de Medi Ambient
i d’Agricultura i de l’exconseller d’Educació...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... per anar a Cabrera a menjar llagosta.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara, en torn de rèplica, del Grup Parlamentari
MÉS. Té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Telegràficament, els
ajuntaments mai com ara no havien estat tan mal finançats. La
Llei Montoro, no em digui ara que amb el decret que vàrem
aprovar en aquest parlament podrà executar millor la Llei
Montoro, vostè només miri la cara dels batles de relaxació que
varen fer des del moment que es va aprovar aquest decret llei i
que suposava no clarificar, que també, sinó evitar el seu gran
temor, que els serveis socials que prestaven deixassin de
prestar-los, que no se’ls reconegués competències com aquestes
i, per tant, tenguessin dificultats a poder-les exercir. La Llei
Montoro el que havia de fer i no va fer és definir clarament el
marc competencial, havia de definir clarament quin era el
finançament i millorar el finançament de les administracions
locals, açò és el que volien els ajuntaments, açò és el que volien
els ajuntaments, una llei de finançament dels municipis que
millorés, que donés estabilitat al seu finançament i definir
clarament el marc competencial.

Ha parlat seguretat jurídica, la veritat és que aquesta
legislatura la seguretat jurídica precisament és el que no hi ha
hagut, no només pel tema del decret llei sinó per, li ho tornaré
a dir, els onze advertiments d’inconstitucionalitat a onze lleis
aprovades impulsades pel Grup Popular, perdó, pel Govern,
onze lleis, onze advertiments d’inconstitucionalitat, dels quals
nou quedaran sense resoldre. L’herència del president Bauzá
seran nous lleis inconstitucionals, així de clar, així de clar, nous
lleis inconstitucionals. I els diputats del Partit Popular no ho
saben, no ho saben, és que no ho saben, no miren el BOE, no
veuen les comissions i els acords d’aquestes comissions
bilaterals on diu que tal i tal article no són constitucionals, fan
l’advertiment perquè si no haurien d’anar al tribunal.

(Remor de veus)

Quant a l’Oficina de Transparència, home!, efectivament,
sap què passa, Sr. Conseller? Que jo no puc debatre amb la
presidenta, però podria fer el debat amb la presidenta de per què
no s’ha impulsat aquesta oficina de transparència que tenien
l’obligació de posar en marxa. Insistesc, era tan fàcil com
dedicar un assessor, un assessor d’aquests molts que tenim o
que té aquest parlament, un, amb un teníem un director, i amb
un teníem l’oficina, tan senzill com això. I, per què li dic a
vostè? Home, perquè està vinculat amb la Llei del bon govern
on hi ha una segona oficina i, efectivament, tenim dues oficines,
però no tenim transparència.

Home, està molt bé, també, agrair i posar-se ara al costat
dels funcionaris, després d’haver escomès retallades sense
negociar, després d’haver parlat del seu pedigrí, recordin, és que
aquí és molt fàcil oblidar les coses, del seu pedigrí polític, o dur
endavant expedients polítics a alguns d’aquests funcionaris o
tenir una llei de símbols que no és més que una llei mordassa
contra els funcionaris, o llistes negres que elaboren alguns
diputats i el Govern calla i no diu res en clara complicitat amb
aquesta pràctica! Home, ara és molt fàcil posar-se al costat dels
funcionaris, però al costat dels funcionaris s’hi ha de posar cada
dia amb la seva tasca, amb la tasca que duen a terme!
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Comunicació institucional. No ho tornarem repetir, vostè
considera que culpam el Govern fent aquestes previsions perquè
són realment... bé, miri, sí i ho fem per experiència. Qui va dur
endavant aquella comunicació institucional, perquè també era
comunicació institucional, de Mil dies de Govern? Ningú?
Ningú? Qui? Qui ho va portar a terme i amb quins recursos es
va portar a terme aquella campanya que era contrària a la Llei
de publicitat institucional i a la Llei electoral? Qui? Doncs,
exactament, no es preocupin, d’aquí uns mesos veurem una altra
campanya a l’estil dels Mil dies de Govern, pagada amb
aquells1.824.000 euros. Els insistesc, més, més recursos que els
que es preveuen en aquesta llei per a les eleccions.

Bé, acab, Sr. Conseller, només una referència, clar, és molt
fàcil dir no podem preveure recursos per al Pla d’autoprotecció
de Ciutadella perquè primer hem de fer el pla i després sabrem
les necessitats. Jo no sé com ho ha fet l’Ajuntament de
Ciutadella, l’Ajuntament de Ciutadella d’acord amb les
necessitats del pla d’autoprotecció, no sé d’on ho ha tret, ha
passat el pressupost de 125.000 a 300.000 euros, justificat... es
miri el pressupost de l’Ajuntament de Ciutadella, d’acord amb
les necessitats del pla d’autoprotecció. Açò és el que li
demanam. A més, són recursos... no li demanam una gran
quantitat, demanam que la conselleria, que el Govern estigui al
costat dels ajuntaments en situacions específiques, li dic
Ciutadella per a aquest cas i li diria per a molts altres
ajuntaments en casos específics, però aquesta colAlaboració i
aquest estar al costat si s’ha de fer d’alguna manera és a través
de la seva conselleria. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té temps per contestar el Govern, el Sr. Juan Manuel
Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gracias, Sra. Presidenta, gracias, señoras y señores
diputados. Sra. Costa, le contestaré: entre 3 y 15 días
prorrogables, en función de las necesidades, sería la normativa
de incorporación de interinos, teniendo en cuenta la normativa
concreta que pueda haber en Educación, la cual en este
momento no la conozco, pero entre 3 o 15 días prorrogables si
hubiese alguna causa justificada. Le concreto lo que usted me
ha preguntado y con eso es la única pregunta que a usted le
interesaba, parece ser.

Le agradezco al Sr. Martí que diga la cara de satisfacción de
los señores... de los alcaldes en cuanto a la aprobación del
decreto ley, pues, quiere decir que hicimos una buena norma,
lástima que ustedes se abstuviesen y que ese decreto ley
solamente fuese aprobado con los votos del Grupo Popular. Me
habría gustado que si tenían satisfacción todos los alcaldes
ustedes, como mínimo, hubiesen tenido la coherencia política de
votar favorablemente, pero no la tuvieron, previeron o
prefirieron el carácter partidista y no darle soporte. 

También le agradezco su preocupación por el cumplimiento
de la Constitución Española, también es una cuestión que
comparto y le agradezco que usted esté muy preocupado porque
se cumpla la Constitución Española, nosotros también lo
estamos, y le aseguro que el Govern trabaja para que cualquier
cuestión sobre la posible constitucionalidad, que no de recursos
de inconstitucionalidad, sino de acuerdos de las comisiones
bilaterales, se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico
cumpliendo correctamente y fielmente la Constitución
Española.

Bien, sobre las otras cuestiones ya le he contestado
anteriormente, le diré sobre el tema del Plan de autoprotección
de Ciutadella. Colaboramos con el Ayuntamiento de Ciutadella,
elaboramos el plan de autoprotección, ponemos a disposición,
según el resultado, todos los medios que podamos de la
conselleria, si hace falta en su momento, pues la conselleria
tiene buenos técnicos, tiene medios materiales para que estén a
su disposición. Pero también hay que tener en cuenta que no
podemos entrar como govern en todas las fiestas patronales de
todos los municipios a poner cantidades en los presupuestos,
esto sí que sería una auténtica locura y, por tanto, entiendo
perfectamente que el ayuntamiento en su competencia, en una
fiesta que organiza él sí que ponga cuantías presupuestarias. 

Para finalizar, pues, yo creo que los presupuestos que hemos
presentado son económicamente sostenibles, que es necesario
continuar en la contención del gasto y en la garantía de los
servicios públicos de calidad, que es necesario un marco estable
para que exista creación de trabajo y riqueza y creación de
puestos de trabajo, que yo creo que sus enmiendas en general,
a pesar de que en esta conselleria admitimos dos de sus
enmiendas, las del Grupo Socialista, sus políticas han
demostrado que fracasan en cuanto a la hiper regulación,
mientras ustedes gobernaban se creaban anualmente 1.200
puestos de trabajadores o funcionarios, pero se destruían 40.000
puestos de trabajo en el sector privado; mientras ustedes se
endeudaban pues, evidentemente, y creaban cada vez más
deuda, la política, la situación económica cada vez era más
grave, mientras se ponían pegas a la iniciativa privada pues se
iba destruyendo empleo.

El resultado de sus políticas ha sido la creación de más
parados, la creación de más pobreza, a ustedes les gusta tanto
los necesitados que cuando gobiernan los crean a miles, y ese es
el resultado de políticas, precisamente, antiguas, desfasadas y lo
que hay que hacer son políticas modernas, reformistas que den
la vuelta a esa situación...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... y eso es lo que ha hecho este gobierno.

Por tanto, no se debe continuar en el gasto desmesurado, no
se debe continuar en la creación de macroestructuras
burocráticas, se deben crear las estructuras necesarias para el
desarrollo de los servicios públicos de calidad y esenciales de la
administración, pero creando, como hace este gobierno, un
marco legal estable, que cree puestos de trabajo, que reduzca el
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paro, que cree riqueza y que en el fondo cree una mejor
situación social para todos los ciudadanos. Yo creo que este
presupuesto cumple esas condiciones y en el área, o en la
Conselleria de Administraciones Públicas lo cumple. Por tanto,
creo que es un presupuesto que merece la aprobación de esta
cámara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Dues esmenes que he presentat,
ja que no tenim tant la diputada no adscrita com jo la categoria
de poder debatre amb el conseller, sí que, com a mínim, em faré
ressò d’algunes de les coses que he escoltat a la seva intervenció
i que tenen a veure amb les esmenes que jo he presentat.

Primer, fer un agraïment als funcionaris per haver tengut
paciència amb les retallades que han sofert durant aquesta
legislatura, jo crec que més que agraïment haurien de demanar
disculpes, perquè no crec que els funcionaris ho fessin de bona
voluntat, és a dir, ningú no va triar aquesta mesura, és a dir, si
l’haguessin poguda evitar segurament l’haguessin evitada. Crec
que la paraula millor seria disculpes i no agraïment perquè
ningú no ho va fer de bona gana.

Ha dit que s’aporta poc a aquest debat, i miri que ho
intentam fer aportacions a aquest debat, duim ja més de dotze
hores de debat entre ahir i avui, intentam fer aportacions
positives a aquest debat de pressupost, que és el debat més
important d’aquesta legislatura, que és el darrer i que
segurament vostès només en gestionaran la meitat, són
propostes sempre en positiu.

Actitud poc democràtica, l’actitud poc democràtica jo diria
que és no tenir en compte ni una sola esmena, a dia d’avui, de
les que han presentat tots els grups de l’oposició.

I vostè em diu, clar, els ajuntaments cada dia tenen més
retallades i vostè diu: és que nosaltres no sabem quina necessitat
té Ciutadella. Supòs que no ho devia dir de debò, és a dir, vostè
supòs que sap quina necessitat té Ciutadella per les Festes de
Sant Joan o quina necessitat té Manacor per les festes de Sant
Antoni o Pollença, etcètera. Jo li puc assegurar que si vostè
posàs una partida de 2 milions d’euros per ajuda, per ajuda als
municipis, per donar seguretat a les festes populars no hi hauria
ningú d’aquesta comunitat que no li donàs l’enhorabona, perquè
tots els pares, mares i familiars que saben que tenen un familiar
que assisteix a aquestes festes segurament el que més desitgen
és que en aquestes festes hi hagi seguretat.

I vostès donen l’esquena, una vegada i una altra, a tots els
ajuntaments i ho fan retallant les aportacions que fan als
ajuntaments. És a dir, ja li ha dit el Sr. Nel Martí, que l’he
escoltat, a la Sra. Pilar Costa no l’he escoltada, però ja li he dit,
vostès varen retallar les ajudes que donaven als ajuntaments i hi
havia un compromís del primer conseller, per cert també
menorquí, que només era una qüestió transitòria, que després
tornarien exactament a la mateixa quantia que donaven a
l’anterior legislatura, i no han complit, han acabat la legislatura
amb més retallades als ajuntaments, amb menys aportacions als
ajuntaments. I ja li vaig dir ahir a cada un dels debats, amb un
sol pla, amb un sol pla que vostès, aquest govern hagi fet de
cara a ajudar els ajuntaments. Tots els governs que han passat
per totes les legislatures s’han caracteritzat per fer un pla de
suport als ajuntaments, i vostès acabaran la legislatura sense
tenir una sola iniciativa que doni suport i que ajudi a millorar les
condicions dels ciutadans i dels ajuntaments.

I amb els temes de seguretat, exactament igual, a vostès els
preocupa tant la seguretat? 250.000 euros menys que els que
donaven l’any passat als ajuntaments. Jo crec que això és
governar d’esquena als ajuntaments i els ajuntaments no són un
mal necessari per a aquesta comunitat, com deu pensar algun
membre del Govern, són una institució exactament igual que la
seva, formen part de la Constitució exactament igual que la
seva, i representen tant els ciutadans com la seva. Per tant jo els
demanaria més atenció als ajuntaments per part d’aquest govern.

Els ajuntaments, jo ho entenc, que hi ha qualque batle que a
vostès no els agrada, que no diu el que vostès pensen, que els fa
el contrari, jo ho entenc, que es troben incòmodes, eh?, ho
entenc, però això no és motiu perquè vostès pensin que els
ajuntaments no són importants. I clar que són importants!, i clar
que tenen necessitats! I per què sempre han de ser els darrers?,
a cobrar, en ajudes o en atenció d’aquest govern. Vostès ho
hauran d’explicar molt bé, això. Quan se’n vagin després,
d’aquí a quatre o cinc mesos, a fer campanya als pobles hauran
d’explicar molt bé per què aquesta legislatura ha estat la
legislatura del no als ajuntaments. I vostè, Sr. Conseller, té una
competència damunt els ajuntaments, la té vostè, i vostè acaba
d’arribar i no el faré culpable de tot el que ha passat perquè sé
que vostè podria tenir una certa sensibilitat amb els ajuntaments,
però aquestes esmenes, Sr. Conseller, jo crec que són del tot
coherents, simplement demanen tornar a una situació que ja ha
existit, de govern, a ajuntaments d’aquesta comunitat, i dir que
no perquè no, jo crec que no els beneficia ni els condueix a res,
i a mi m’agradaria saber quin motiu donaran per no incrementar
aquestes partides que ja han existit de cara als ajuntaments. Què
han fet els ajuntaments per avui rebre manco recursos del
Govern de les Illes Balears? Poden donar les explicacions que
vulguin, però, justificar-ho, estic convençut que no ho
aconseguiran.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara, per part del Grup Parlamentari Popular, de
la Sra. Margalida Prohens per un temps de deu minuts.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Som aquí un any més per defensar en nom del Grup
Popular els pressuposts de la Conselleria d’Administracions
Públiques que ja ha detallat el Sr. Conseller, una conselleria que
segueix la línia general d’uns pressuposts de contenció, però
que l’esforç de tots, ciutadans i ciutadanes, i l’aplicació de les
polítiques adequades i la gestió del Partit Popular han permès
presentar per a l’any que ve uns pressuposts que creixen, i
creixen especialment per no deixar ningú enrere dins aquest
camí de recuperació, i també per tornar part del gran esforç que
hem demanat als ciutadans, esforç que no estat en va, ja que la
situació que tenim avui no té res a veure amb aquell primer
debat de pressuposts que cal recordar com un malson per no
tornar a repetir.

I la Conselleria d’Administracions Públiques és una mostra
molt clara del que ha estat la política del Partit Popular:
contenció de la despesa, eliminació de duplicitats i serveis que
ja desenvolupa alguna altra administració, i com amb menys
recursos es pot millorar la gestió i modernitzar-la. Perquè aquest
govern no entén la seva responsabilitat davant els ciutadans com
qui és capaç de gastar més, com una competició entre
conselleries, sinó com es gasta millor, com s’administren millor
els doblers dels ciutadans, i això aquesta conselleria ho ha entès
perfectament. Ha hagut de renunciar a serveis, és cert, les
oficines de víctimes o el famós helicòpter, que costava 900.000
euros, com ha dit el conseller, però en cap cas els ciutadans no
han deixat de percebre aquests serveis, que ofereix una altra
administració. Per què continuen, idò, insistint perquè els
ciutadans paguin dues vegades pel mateix servei? El que és
important és que estigui cobert i que arribi de la millor forma
possible, no qui fa què, i vostès continuen amb aquest mateix
discurs com si aquí no hagués passat res i com si no se’ns
demanàs una altra manera de fer política. Vostès parlen de
regeneració?

Però, Sr. Conseller, vostè faci el que faci només rebrà
crítiques per part de la bancada de l’esquerra, que diuen aspirar
a governar, perquè quan el pressupost de la seva conselleria puja
un 4,60% també el critiquen, i vostè explica que hi ha una
partida de 13 milions d’euros per tornar part d’aquest esforç que
han fet els funcionaris del Govern en el moment que més ho
necessitava, partida que permet tornar a activar conceptes com
les ajudes d’acció social per a cursos de formació, i també la
compensació de despesa sanitària; i dins aquesta partida
retornen el 25% de la paga extra de Nadal de desembre de 2012,
una mesura, Sr. Pastor, és cert, que fou dura i que fou
extraordinària, però que va suposar un estalvi de 7 milions
d’euros i que és de justícia agrair a tots els funcionaris. I quan
vostès prenen una decisió, Sr. Conseller, política i decideixen
que sí, que ara és possible reingressar aquest import, no el
poden criticar perquè quedaria malament fins i tot per a ells,
però li diuen que bé, que sí, que ho fan perquè hi ha una
sentència. Quina sentència tenim que obligui aquest govern?, la
duen vostès?, l’han trobada finalment? No, perquè no hi és, no
hi ha cap sentència, és una sentència silenciosa...

(Remor de veus i algunes rialles)

...o invisible, diria el Sr. Pastor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

És la mostra més evident que són incapaços de posar-se al
costat del Govern per a res, perquè poden obrir els calaixos
d’aquest govern; no són com nosaltres, nosaltres no en tenim, de
sentències amagades dins els calaixos...

(Més remor de veus)

Dins els seus calaixos sí que n’hi continua havent; a veure
si és que s’han confós. Pel que fa només a aquesta legislatura
trobam la sentència de la immersió lingüística, la de llibertat
sindical a IB3, la Llei de funció pública o la compatibilitat del
Sr. President que tant els ha molestat. Això sí que són
sentències, i malgrat que ho pretenguin no ho són, invisibles.
Per què no en parla, Sr. Martí, d’aquestes sentències? Això no
són advertiments, això són sentències ben reals, maldament no
s’hi facin foto o no duguin cap cartellet per posar damunt el seu
faristol.

Després tenim tota una sèrie d’esmenes clàssiques, també:
el municipalisme de l’esquerra, que quan és a l’oposició apareix
com un miratge i desapareix quan governen. El Partit Popular
és un partit essencialment municipalista...

(Remor de veus)

...Llei municipal de règim local, amb el Partit Popular; Llei de
capitalitat, amb el Partit Popular; Llei de llicències integrades
d’activitats, amb el Partit Popular; Llei de policies locals,
modernitzada el 2013; fons de cooperació, fons de seguretat,
retribucions de batles i regidors amb dedicació exclusiva, Llei
de finançament dels consells insulars, tot amb el Partit Popular.
La realitat.

(Continua la remor de veus)

Aquesta conselleria destina gairebé el 58% del seu
pressupost...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure... Senyors diputats, per favor, és impossible
escoltar.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...als ajuntaments, gairebé 22 milions d’euros, i el fons de
cooperació torna a superar el mínim establert i se situa al
0,45%; que ens agradaria destinar-hi més?, sí; que es mereixen
més?, sí, però aquesta és la realitat que tenim, amb una gran
diferència: tot i que sabem que el paper ho aguanta tot, nosaltres
no enganam els ajuntaments, els deim el que hi ha, i complim
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amb ells, no sols pressupostàriament sinó també amb
colAlaboracions, amb mitjans tècnics. Quina diferència amb
aquells ajuntaments que s’assabentaven per la premsa que els 18
milions d’euros del fons de cooperació anaven a despesa
corrent. O no se’n recorda, Sr. Pastor? O els consells, que també
s’assabentaven que havien desaparegut els doblers del conveni
de carreteres. Silenciós, invisible, inexistent.

I la Llei de capitalitat?, aquesta mateixa llei que deixaven un
deute de 36 milions d’euros, o que retornaven al Govern
competències que els molestaven. Aquesta és la llei que
defensen?, la que aquest govern compensa amb plurianuals i
compensacions de deute que han fet possible, per exemple, la
reforma de Son Moix amb una aporta de 15 milions d’euros.

I en darrer lloc, i no manco important, voldria destacar que
el seu govern ha fet any rere any possible el canvi en
l’administració; aquesta administració que tenim avui i de què
gaudim tots els ciutadans de les Balears no té res a veure amb
aquella administració sobredimensionada, antiquada,
anacrònica, lenta i farragosa que suposava un problema afegit
per als ciutadans en lloc d’una solució. Un dels compromisos
més ferms del Partit Popular va ser fer d’aquesta legislatura la
legislatura de la modernització i la simplificació de
l’administració, i tot i les dificultats pressupostàries que hem
tengut, avui tenim una administració pública més austera, més
senzilla, més àgil, més moderna i sobretot més eficient i eficaç,
una administració que posa el ciutadà en el centre de totes les
gestions per facilitar-li les seves relacions, i moltes d’aquestes
accions han estat inèdites a nivell estatal i també, per suposat,
a nivell autonòmic, perquè la fórmula de l’esquerra ja la sabem:
una administració com més grossa millor, amb una política de
despesa pública expansiva, per seguir la màxima progressista
d’un ciutadà al servei de l’administració i no al revés. 

La reforma de l’administració ha suposat un estalvi de 228
milions d’euros, 228 milions d’euros, que es diu aviat, i vostès
hi han estat en contra; que quedi clar i que ho sàpiguen els
ciutadans. Primera auditoria tècnica de recursos humans, el
concurs de trasllat, el decret de mobilitat interadministrativa, la
nova llei de funció pública, la unitat de suport conjuntural, el
primer pla director de simplificació administrativa, el decret de
simplificació documental, la carpeta documental ciutadana,
l’arxiu documental interadministratiu, la central de compres, el
portal Balears opina, el primer pla d’igualtat a l’administració,
el decret de teletreball per afavorir la conciliació i una promoció
de les dones a llocs de responsabilitat, que vostès, tan
dialogants, van ser incapaços de signar i consensuar amb els
sindicats.

I tenim també avui una administració més transparent,
concretament nou posicions més transparent en el rànquing de
comunitats autònomes; milloram 37 punts respecte del 2012, i
passam de 56,3 punts el 2010 als 93 punts el 2014; aconseguim
100 punts sobre 100 en temes con las contractacions d’obres,
serveis i subministraments. 

I aquesta és la gran diferència, Sr. Conseller. Vostès
trobaren una herència de 91 milions d’euros de deute només en
aquesta conselleria, i amb aquesta motxilla i amb uns
pressuposts molt restrictius dels primers anys vostès han fet de
la política l’art de fer possible el que és necessari i deixar una
herència millor de la que vam trobar, menys despesa, menys

càrrecs, menys burocràcia, més participació, més igualtat, més
modernitat i més transparència.

(Remor de veus)

I per això avui defensam orgullosos aquests pressuposts i
rebutjam unes esmenes que ja vàrem argumentar i que tornen
cap a un model del passat.

(Remor de veus)

I han dit els portaveus que m’han precedit que nosaltres som
els responsables d’aquests comptes, i sí, ho som, i n’estam
orgullosos, com també vostès eren els responsables d’aquells
darrers pressuposts de la legislatura que ni tan sols es van atrevir
a presentar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, conscientment havia fet només
jo una pregunta durant el debat, a veure si aconseguia una
resposta, així i tot només he aconseguit que em contestassin la
primera part de la pregunta. Intent només esbrinar en aquest
debat, me’n aniria satisfeta si pogués saber quina és l’opinió del
Govern o quina és la contestació del Govern respecte de quants
dies té un funcionari interí per incorporar-se a la seva feina.

El conseller d’Administracions Públiques m’ha contestat
que entre 3 i 15 dies prorrogables, però que en el cas d’Educació
ell no ho sap. Llavors escoltaré amb atenció la consellera
d’Educació, a veure si ella ho sap i entre els dos en fem un de
bo i sortim d’aquest sabent quants dies té un funcionari interí en
Educació per incorporar-se a la seva feina, però ningú encara no
m’ha contestat la segona part de la pregunta, que era quina és la
conseqüència que aquest funcionari interí no s’incorpori en
temps i forma al seu lloc de feina.

Esper que durant el dia d’avui tenguem resposta a això.

Només faig una pregunta en tot el debat perquè ningú no
pugui desviar l’atenció.
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I sincerament, jo només diria una cosa a la portaveu del
Grup Popular, sincerament li dic, si de vegades no
sobreactuassin tant amb alguna cosa fins i tot hi podríem arribar
a estar-hi d’acord, però això seu és tan exagerat que ni vostès
mateixos es creuen, perquè a la seva bancada és que se’n riuen.
Miri, diuen que ara la recuperació és tan evident i va tot tan bé
i la Conselleria d’Administracions Públiques ha pujat un 4%
aquesta conselleria, que resulta que el Fons de cooperació local
continua baixant; que el Fons de seguretat públic baixa; que
l’Estat fa una llei de reforma local que obliga el Govern balear
a fer un decret llei per suspendre-ho; que tenim una Llei de
capitalitat de Palma tan magnífica que ni tan sols hi posen
finançament. Mirin vostès si tot va tan bé.

Deixin de sobreactuar, perquè això només es fa quan un no
té seguretat en allò que diu, si vostès es creguessin el que diuen
no necessitarien d’aquesta sobreactuació i d’aquesta exageració.

I mirin, no tornin dir que superen en molt les aportacions
que fan als municipis, perquè la llei obliga actualment que
s’aporti un 0,3%. Però, sap, Sra. Prohens, per què la llei obliga
que s’aporti un 0,3%? Perquè vostès, en aquesta legislatura, han
modificat la llei per passar d’un 0,7 a un 0,3, 0,7 que s’aportava,
llavors sí, a l’anterior legislatura. Per molt que vostès no canviïn
d’argumentari, parlin del que parlin. Per favor, es canviïn el
paperet de l’argumentari, perquè quan parlen que tot a l’anterior
legislatura es gastava en despesa corrent, és el paperet de
l’argumentari que tenen quan parlen de les inversions
estatutàries. Aquest paperet de l’argumentari que el pacte tot ho
gastava en despesa corrent és el que li han posat tan bé quan
parlen que a l’anterior legislatura les aportacions als
ajuntaments anaven a despesa corrent.

Mirin, és que ja no és creïble res del que aquí ens diuen,
perquè no diuen la veritat i com que s’inventen les coses, al
final tot se sap. I ens acaben dient, no, acomplim la llei i la
passam amb les aportacions als ajuntaments, perquè només s’ha
d’aportar un 0,3%. No, el que han fet vostès no és acomplir la
llei, és modificar la llei perquè la llei s’adapti al que vostès,
prèviament, han decidit aportar als ajuntaments.

I bé, si el Partit Popular se sent orgullós, com han dit aquí,
dels pressuposts que eliminen serveis, dels pressuposts que
aixafen els treballadors públics, idò jo, simplement, el que puc
fer és lamentar-ho. I per això mantenim les nostres esmenes, per
veure si podem recuperar alguns dels serveis que el Partit
Popular ha eliminat una vegada més en aquest pressupost.

I no s’entén que si ara tot va tan bé, les partides
pressupostàries en serveis essencials no pugin, i l’únic que han
pujat, en el cas de la conselleria de què ara parlam,
d’Administracions Públiques, és la partida de publicitat, amb un
fraccionament que s’ha fet d’una partida de més d’1 milió
d’euros que hi havia a Presidència, per a les diferents
conselleries. I no es pensin que és que nosaltres som molt mal
pensats, com ha dit aquí el conseller, que no ens fiam de la
gestió, no és que siguem malpensats, és que estam escaldats,
perquè amb tota la que ha caigut en aquesta comunitat
autònoma crec que hauríem de ser més pulcres i hauríem de ser
més vigilants que mai. I nosaltres, mentre siguem a l’oposició
ho farem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara, en torn de rèplica, del Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Home, Sra. Prohens, jo, jo,
jo, deixi un poquet als altres, també estam compromesos amb
aquesta comunitat autònoma i tots ens equivocam i tots fem
coses bé, però aquest jo, jo, jo em sembla tan exagerat que, com
es deia, es fa no creïble.

I efectivament, nosaltres pensam que aquest govern ha estat
un govern recentralitzador i ho ha estat en contra dels
ajuntaments i ho ha estat en contra dels consells insulars. I sí,
nosaltres estam en contra, i ho hem manifestat, de la Llei
Montoro, perquè creim que és antimunicipalista, perquè creim
que és contrària a l’autonomia dels municipis, perquè creim que
és contrària a l’Estatut d’Autonomia, i per açò no ens vam
oposar a aquest decret llei, perquè aquest decret llei anulAla allò
més transcendent de la Llei Montoro. Però no li vam donar
suport perquè es feia tard, perquè es feia a través d’un decret llei
i no es va voler que es tramités com a projecte de llei, i perquè
es feia malament si el comparàvem amb altres lleis, ara ja
aprovades per altres comunitats autònomes les quals eren més
respectuoses amb el nostre Estatut d’Autonomia.

I jo crec que no s’haurien d’estranyar que es demani
acomplir la Constitució, s’estranyen que el nostre li demanem
acomplir la Constitució; el que nosaltres demanam que
s’acompleixi, i sí, té raó, també demanam que es canviï perquè
volem que el nostre poble sigui sobirà, sigui més sobirà;
l’estranya és que aquells que un dia brinden amb cava la
Constitució, no facin res per resoldre els 11 advertiments
d’inconstitucionalitat, açò és l’estrany, i a més ben tranquils. Ja
dic, l’herència del president Bauzá seran 9 lleis, 9 lleis que no
han resolt aquest advertiment d’inconstitucionalitat, no que
s’hagi constituït la comissió, sinó el dictamen, l’informe de la
comissió bilateral, açò serà l’herència.

Ens parla de la paga extra, del 25... no arriba al 25%
d’aquest retorn de la paga extra del desembre del 2012. No, jo
no li parlaré de sentències, però sí que li puc defensar i exposar
raons i voluntats i aquesta és la nostra raó i voluntat, no del
25%, sinó de la paga extra completa del desembre del 2012 que
es va sostreure als treballadors públics.

Li tornarem dir: no demanam res estrany, demanam el que
va fer l’Ajuntament d’Alaior i ho va fer el Partit Popular i no ho
va fer gens malament, que és que complint la legalitat... o és que
l’Ajuntament d’Alaior va incomplir la legalitat? No, no, va
complir la legalitat i va pagar la paga extra, giri’s i demani-ls
com ho van fer. I per què ho va fer? Perquè va voler, perquè
tenia un compromís amb els seus treballadors públics i va cercar
la fórmula jurídica per poder complir. Açò és el que li
demanàvem i és el que li demanam. No li demanam cap
sentència, podríem parlar de sentències, no d’aquesta comunitat,



7286 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 3 / 17 de desembre del 2014 

 

que no sé d’on s’ho ha inventat, vostè ara... parlam de
sentències perquè hi ha altres sentències..., hi ha sentències, o
no hi ha sentències?, referides a aquesta comunitat autònoma?,
no, però... ho hem dit, repassi-ho, ho hem dit? No, no ho hem
dit, doncs, què és el que li demanam? No sentències, li
demanam raons, li demanam voluntats, aquesta voluntat.

I ens parla que aquest govern ha eliminat duplicitats. Jo
l’únic que sé és que aquest govern va qüestionar l’existència
dels consells insulars, dels consells insulars! Jo el que sé és que
aquest govern ha creat duplicitat on li ha interessat i si no,
tornem parlar del virrei de Formentera, no és una duplicitat? No
hi ha allà també una administració de la comunitat autònoma?
No és el Consell Insular de Formentera una institució de la
comunitat autònoma? No pot tenir una relació Govern-consell
insular per evitar un càrrec inventat que és el del delegat del
govern copiant aquell gran exemple, el paradigma dels delegats
com va ser Menorca durant l’època de Jaume Matas, en què
teníem delegats per a totes les conselleries i fins i tot un delegat
portaveu del Govern, s’ho imaginen vostès? Açò era el model
del Partit Popular i és el model del Partit Popular.

I després també ens parlen de la simplificació
administrativa, li tornaré a dir: parlin del que vulguin de
simplificació administrativa, per treure una targeta sanitària es
necessiten tres tràmits -es necessiten tres tràmits- allò que es
feia amb tres minuts, es necessiten dies i es necessiten recursos,
perquè els ciutadans ara l’han de pagar.

Em pot parlar de simplificació administrativa, però, no hi es
ara el que m’agradaria que m’escoltés, el certificat de resident
encara és necessari -encara és necessari-, malgrat que dia 1 de
i dia 1 del 2013 i 2014 i ara de novembre de 2014 ens diuen que
no, que ja no és necessari; demani-ho vostè, demani vostè als
ciutadans si és necessari o no, i tant que és necessari, perquè si
no el dus et quedes a la porta, pots quedar a la porta de l’avió...,

(Remor de veus)

Sí, sí, i si no aquests dies ho denunciava un diari...

(Remor de veus)

...el qual el Govern anomena ja com “El otro caso”. El otro
caso era al que es referia el vicepresident bé, idò, allò, el otro
caso, que són els mitjans de comunicació, llegeixi’ls i veurà
exemples de ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, vagi acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...que queden a porta d’avió per no dur el certificat de
resident. I parlen de simplificació administrativa, parlen de
simplificació administrativa? Bé, idò parlin de simplificació
administrativa en allò que realment els ciutadans ho noten i ho
viuen cada dia.

I també val la pena dir-ho perquè parlam de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. ..., d’administracions públiques que ni tampoc els
consells insulars han vist com aquesta legislatura s’ha fet feina
a favor seu. No és el moment aquí de parlar de la Llei de
finançament dels consells insulars, però sense cap dubte aquesta
no ha estat una llei, com s’ha dit, a favor dels consells insulars,
ha estat perquè tot quedés igual i es resolgués alguna coseta,
però no ha estat una llei a favor dels consells insulars, com
tampoc no hem tingut una conselleria al costat dels ajuntaments
i açò, lògicament, ho hem de lamentar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Temps ara en torn de rèplica del diputat no adscrit, el Sr.
Pastor i Cabrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. Presidenta. Senyora diputada,
m’agrada que defensi les coses amb aquesta ilAlusió i amb
aquestes ganes i amb aquest èmfasi perquè crec que és bo que
donem un poc de vida a aquest parlament i a més és important
que cadascú estigui convençut del que diu, i jo crec que vostè
està convençuda del que diu, el que m’ha de permetre és que no
estigui d’acord amb vostè, eh? No estic gens d’acord amb vostè
i vostè en cap moment no m’ha pogut justificar què ha canviat
de l’any passat a enguany perquè el Fons de seguretat baixi
250.000 euros als ajuntaments. Què ha canviat?

I què ha canviat del compromís que va assumir el Sr.
Gornés, de tornar restablir el que cobraven els ajuntaments a dia
d’avui i que no s’ha complert?

És per això que li dic que els ajuntaments no estan ben
tractats, que els ajuntaments estan maltractats, que estan
oblidats per part d’aquest govern. I ahir tal vegada ja vaig haver
de rectificar i haver de dir, bé, tal vegada només són segons
quins ajuntaments. Vostè es de Campos, és a dir, hem tengut
una situació paralAlela, no? Ses Covetes, el Pont des Riuet.

Vostè s’atreviria a dir, a dia d’avui, que l’Ajuntament de
Campos no té compensat el deute del Govern amb l’ajuntament,
s’atreviria a dir-ho? No ho faci, eh? No s’atreveixi, perquè
l’Ajuntament de Campos ja ha compensat el deute del Govern
amb l’ajuntament per una sentència molt posterior a la de
l’Ajuntament de Manacor que divendres de la setmana passada
varen anar a veure si hi havia o no el Pont des Riuet.
M’agradaria saber si també els tècnics varen anar a veure si hi
havia les cases a Ses Covetes o no, m’agradaria, i ho demanaré
per escrit al conseller.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Perquè seria curiós que haguessin anat a veure que no hi ha
el Pont des Riuet i no haguessin anat a veure que no hi ha les
cases de Ses Covetes, que hagin pagat allò de Ses Covetes i que
no hagin pagat allò del Pont des Riuet. Seria curiós... o no sé
quin qualificatiu donar-li.

Temes de les festes, donarem suport a les esmenes que han
presentat els altres grups. Entenc...és a dir, el president
últimament no va a aquestes festes, no va a Sant Joan, no va a
Pollença, no va a Sant Antoni, però a molts de ciutadans
d’aquesta comunitat els continuen interessant les festes de Sant
Joan, de Pollença, de Sant Antoni, de Sóller, etc.

Per tant, pensam que aquesta esmena que presenten els altres
diputats és del tot coherent i que qualsevol recurs que destini,
per molts que en destinin en temes de seguretat per a aquestes
festes, seran pocs i seran ben rebuts, perquè són necessaris,
perquè pensam que són qüestions prioritàries i primordials. I les
festes de Sant Joan, les festes de Sant Antoni van més enllà
d’una festa local, són festes autonòmiques perquè hi ha gent
arreu de totes les Illes Balears. I són importants? Vagin-hi i ho
veuran i ho comprovaran i s’adonaran de la importància del
volum de gent que hi ha i de la perillositat que també pot tenir
una festa. Per tant, el Govern no ha d’estar devora l’ajuntament,
el Govern ha d’estar davant l’ajuntament.

No he sentit ningú del Govern que digués som al costat del
batlle de Ciutadella el qual ha estat imputat precisament per un
incident, ningú. I el batlle de Ciutadella és a ca seva i ha hagut
d’assumir unes responsabilitats polítiques, amb tots els meus
respectes, crec que el sobrepassaven, és a dir, no crec que fos
culpa seva, eh?, no crec que fos culpa seva, i em sap moltíssim
de greu que hagi hagut de patir tot el que ha patit.

Precisament per això tenim una experiència de l’any passat,
enguany el Govern, l’endemà s’hauria d’haver posat al davant
perquè té molts més recursos que els ajuntaments, precisament
per garantir la seguretat l’any que ve a les festes de Sant Joan
perquè es puguin fer i que totes les famílies i els pares que tenen
alAlots, infants o qualsevol familiar que hi va estiguin tranquils.
I què fa el Govern? Esperar que l’Ajuntament de Ciutadella li
digui quina necessitat té. On s’ha vist mai això? És a dir, és que
se la trepitgen! Com ha d’esperar que l’ajuntament li digui el
que necessiti, s’ha de posar al seu costat i fer feina de forma
paralAlela i de forma conjunta.

Jo defens l’autonomia municipal, ningú no la defensarà més
que jo..., no, no, no, això sí que no ho defensaran més que jo,
però crec que el Govern ha d’estar allà on ha d’estar, per favor!
És a dir, no es pot amagar esperant que li digui l’ajuntament què
necessitam. I quan li digui el que necessita, si necessita
recursos, em pot dir a quina partida seran aquests recursos?
Digui’m-ho, quan li digui és que necessitam 200.000 euros per
garantir la seguretat de les festes de Ciutadella, on seran aquests
recursos? Em pot dir a quina partida exacta la tenen. És que ni
tan sols hi han pensat, Sra. Prohens, ni hi han pensat.

Jo entenc que vostè aquí estigui tan contenta amb el Govern
perquè és de Campos i l’han pagat, és clar, però jo resulta que
som de Manacor i el Govern no m’ha pagat, per tant, no puc
estar tan content com vostè.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de contrarèplica del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Margalida Prohens, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, el que ha fet aquest
govern i el que ha fet l’Ajuntament de Campos amb Ses Covetes
és complir aquella sentència que va arribar a la legislatura
passada i que el batlle del PSM va amagar dins un calaix, això
és el que ha fet aquest govern i l’Ajuntament de Campos amb
Ses Covetes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Continuen i continuen, continuen amb el seu mantra de la
despesa en publicitat...

(Remor de veus)

...s’ha de ser agosarat, s’ha de ser agosarat quan allò seu no
era una despesa, era un autèntic dispendi i diuen mentides i
falten a la veritat, però s’obliden que les mentides tenen les
cames curtes. Per referir-me només a aquesta conselleria, la
legislatura passada es gastaren en publicitat 37.591,60 euros; el
Partit Popular s’ha gastat en aquest mateix concepte 6.914,60
euros. Les esmenes que en parlen, n’hi ha una destinada a la
promoció del telèfon de l’112, el desenvolupament d’una nova
app per a campanyes de prevenció de riscos existents en els
esdeveniments precisament de gran afluència de públic. 

Ha parlat, el Sr. Pastor, de les festes de Sant Joan, aquest
govern no està en contra ni molt manco d’ajudar l’Ajuntament
de Sant Joan, però deixem que els tècnics treballin, deixem que
s’acabi aquest pla i que ens diguin què necessiten de
l’ajuntament i tendran recursos tècnics, recursos materials i
total’ajuda que sigui necessària per fer d’aquestes festes unes
festes més segures per a tots.

Saben què era prescindible? El que era prescindible és tenir
una directora general d’una direcció general sense competències
que es gastàs 9.104 euros en viatges, 1.050 euros en dietes,
22.000 en indemnització per residència, 20.000 en viatges a
Eivissa, 8.000 en taxis i restaurants, 36.000 en tres jornades de
dos dies, 7.258 en menjars, 84.700 euros en despesa corrent -
corrent, Sra. Costa- entre gener i maig de 2011. En sap res, Sra.
Costa? Això sí que va ser una sobreactuació.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

O tal vegada no se’n recorda, i és que ens arribarem a creure
que mai no han governat aquesta comunitat, perquè continuen
insistint en aquesta oficina d’avaluació pública que s’havia de
crear, i ho han tornat dir avui, dia 1 de gener del 2007, i del
2007 al 2011 què va passar aquí? On eren vostès? Això sí, any
rere any hi destinaven 50.000 euros del pressupost.

I parlen de dos models, de dos models i d’un debat de
models i d’idees, en podem parlar: 2007, 14 conselleries, 100
alts càrrecs; 2011, 7 conselleries, 56 alts càrrecs; 2013, 9
conselleries, 61 alts càrrecs. S’han eliminat 113 empreses
públiques amb un estalvi de 353 milions d’euros.

El gener de 2007 hi havia 22.469 empleats públics; el 2011,
27.331, creixien en més de 1.000 empleats públics per any.
Creuen vostès que això era sostenible a qualque lloc, a un
moment en què les famílies i les empreses anaven en una
direcció totalment contrària? I a tot això, ens deixaren 46.000
persones a l’atur.

Amb el Partit Popular, 20.000 persones més fan feina i no es
fat mitjançant despesa pública que paguen tots els ciutadans per
maquillar les dades d’atur, ni hem fet, Sr. Pastor, cap pla E que
ahir vostè defensava, un pla E que m’estranya que el defensi, Sr.
Pastor, quan record que vostè deia que eren més grossos els
cartells que les mateixes obres. És curiós que ara ahir tornàs
defensar el pla E.

(Remor de veus)

O una altra dada més referent a aquesta conselleria també,
el pacte gastà 60.000 euros en una diada de Protecció Civil,
perquè traslladava tots els voluntaris cap a les altres illes. Ara
aquestes diades es fan a cada illa i la mitjana de despesa és
inferior a 1.000 euros. Això són les diferències dels dos models
de gestió.

Parlen, ahir ho varen tornar aprofitar, de parlar de les dietes
que cobren els consellers quan vénen als plens, però s’obliden
de dir que els consellers i conselleres d’aquest govern no cobren
cap dieta en els seus desplaçaments, cosa que sí feien vostès i
que no els veig massa penedits. 

Parlen de transparència, parlen de bon govern quan el primer
que va publicar tot el seu patrimoni, les seves declaracions, les
seves notes de registre va ser el president Bauzá, i així...

(Remor de veus)

... que ha estat també gràcies al vot del Partit Popular que en
aquests moments tenim en aquest parlament una comissió
d’investigació de Son Espases, transparent, per arribar al fons
de tot, perquè ja sabem que si hagués estat pel Partit Socialista,
aquesta comissió mai no s’hauria celebrat i l’haurien bloquejada
ben igual que fan a Andalusia amb les comissions d’investigació
del frau dels cursos de formació. De quina transparència parlen
vostès?

Ja per acabar els diré que la nostra portaveu els va demanar
al debat de l’autonomia quina administració tornarien fer vostès
si tornaven a governar i no varen contestar, però el seu model
també el coneixem tots: més empleats públics, més empreses
públiques, més conselleries, més subvencions sobretot a mitjans
i a publicitat, 18 milions d’euros en subvencions, i continuen
sense contestar. Tothom ja coneix la seva resposta perquè el seu
discurs és el mateix que en els primers pressuposts d’aquesta
legislatura i no s’adonen que la situació ha canviat i encara es
demanen com ha estat possible i què han fet, perquè vostès no
han estat partícips d’aquest canvi, com de la mateixa manera
que el maig del 2015 es continuaran demanant com és possible
que continuïn en el mateix lloc on són ara.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat número 14, de totalitat, agrupació de la
secció 17, de la Conselleria de Família i Serveis Socials, amb
les seccions i entitats afins.

A.- Esmena a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista,
secció 17, Conselleria de Família i Serveis Socials, la RGE
núm. 10874; secció 73, Institut Balear de la Dona, la RGE núm.
10880; F03, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, la RGE
núm. 10898: F15, Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal a les Illes
Balears, la RGE núm. 10904; secció 114, Consorci de recursos
sociosanitaris assistencials a les Illes Balears, la RGE núm.
10920.

Grup Parlamentari MÉS, secció 17, Conselleria de Família
i Serveis Socials, la RGE núm. 11213; a la secció 73, Institut
Balear de la Dona, la RGE núm. 11214.

Farem una defensa conjunta de les esmenes. Per començar
té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Conxa
Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Avui som aquí per debatre el pressupost de l’any que ve, el
darrer del Govern Bauzá i esper que sense pròrroga, però abans
és necessari fer un balanç de la realitat social que ens ha deixat
aquesta legislatura, una legislatura que ens ha duit a una realitat
que dibuixa una societat on la desigualtat i l’empobriment dels
treballadors i de les famílies ha crescut cada dia durant aquests
tres darrers anys. Però no tots els ciutadans han estat perjudicats
per la crisi i per la manca de retallades, n’hi ha que hi han
guanyat i molt.
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Segons les dades de l’IBESTAT, les Illes Balears
encapçalen la xifra més elevada de volum de negoci de tot
l’Estat provocant que la facturació dels establiments hotelers
s’hagi disparat, sis hotelers encapçalen el rànquing de les
primeres fortunes d’Espanya.

Avui la nostra societat està dividida entre els que s’han
beneficiat de les reformes del Partit Popular per augmentar els
seus ingressos i entre els que han carregat sobre les seves
esquenes el cost del control del dèficit en forma de desigualtat,
de precarietat, d’exclusió social i de pobresa, un control del
dèficit que vostès han estat incapaços d’acomplir, generant més
deute, l’únic que han complit han estat les retallades que
continuaran l’any que ve.

Les famílies treballadores, Sra. Consellera, han estat les
grans damnificades de les polítiques d’austeritat del Partit
Popular, han assistit a la desaparició de drets laborals, han vist
com baixaven els seus salaris, com es generalitzava la
precarietat, com es degradava l’educació dels seus fills i filles
i com la sanitat pública i els serveis socials també es retallaven.

Assistim doncs a la cronificació de la pobresa, a una
cronificació que s’ha convertit en una qüestió estructural,
combatre aquesta xacra hauria de ser el principal objectiu de
qualsevol govern i especialment és el que s’espera d’una
Conselleria de Serveis Socials, cosa que creim que no succeeix.
No combaten la desigualtat perquè senzillament no la volen
veure, no entra en els seus plans reconèixer el fracàs de les
polítiques del Partit Popular. Governi on governi la dreta,
sempre es reprodueix el mateix mantra: és l’hora que cadascú es
cerqui la vida, és l’hora que cadascú es faci responsable del seu
benestar, és l’hora del mercat. I com que el mercat va bé, vostès
afirmen que el pitjor ha passat, que la crisi econòmica és
història, una història de quasi 5 milions d’aturats, Sra.
Consellera.

No hi ha raons per al seu triomfalisme, perquè mentre vostès
parlen de recuperació, més de 100.000 persones cerquen feina,
perquè mentre vostès parlen de recuperació, avui tenim una taxa
de cobertura d’atur més baixa; perquè mentre vostès parlen de
recuperació, més de 50.000 treballadors no reben cap prestació;
perquè mentre vostès parlen de recuperació, 300.000 persones
viuen en risc de pobresa i 65.000 infants viuen amb privacions
materials. Aquestes persones són el mirall d’una política contra
la gent, contra la classe mitjana, contra la gent normal que paga
la crisi, que paga la recuperació de l’economia, amb la rebaixa
del seus salaris, amb uns contractes precaris, amb uns subsidis
més baixos i unes prestacions socials que no arriben a totes les
persones amb necessitats per sobreviure.

Com s’atreveixen vostès a parlar de recuperació, quan la
nova ocupació que han creat és feble, és precària, quan el 30%
dels treballadors cobren menys de 640 euros. Si aquest és el seu
model de sortida de la crisi, ja li dic jo que no serà una sortida
ni inclusiva, ni solidària. No hi ha motius per al triomfalisme,
perquè en el seu pressupost no han prioritzat un compromís
econòmic contundent per fer front a les demandes socials.
Expliqui vostè a la ciutadania que espera una prestació social,
que l’any 2015 hi haurà menys pressupost. Ho expliqui de
manera clara i digui a les persones que necessiten la renda
mínima, que estan esperant, li record que 550 famílies no
tendran accés a la renda mínima ara, ja, perquè vostès no tenen

el pressupost assignat i el pressupost suficient. Vostès han
decidit rebaixar 2.400.000 euros la renda mínima.

La seva obligació Sra. Consellera és defensar el seu
pressupost, defensar-lo i incrementar-lo fins aconseguir que cap
família de les Illes Balears estigui en situació de pobresa i no es
vegi sense aquesta prestació. Vostè diu que no ho rebaixa, sinó
que aquesta quantitat es va finançar al Pla d’ocupació, la renda
d’inserció laboral. Que és una cosa diferent a una prestació per
precarietat, és una prestació activa per a ocupació. No
confongui, els titulars i beneficiaris de la renda mínima que
vostè retalla, tenen un altre perfil, diferent a aquell que podrà
accedir a la renda d’inserció laboral. No té res a veure i com que
no té res a veure, la Conselleria d’Economia hauria de consignar
aquesta nova prestació amb nous fons propis, no amb fons de la
Conselleria de Serveis Socials.

Més retalls negats, el Pla de prestacions bàsiques. El
programa que afecta més directament els serveis socials de
proximitat, el Pla concertat, ha disminuït respecte el 2011 un
63,5%. Un retall que es consolida en els pressuposts generals de
l’Estat de 2015, la qual cosa suposarà que el Govern de l’Estat
destinarà 3 euros per persona i any perquè els ajuntaments
puguin fer front a les demandes d’ajuda social. El Pla de
prestacions bàsiques del 2010 va poder donar més ajudes
econòmiques a les famílies que el del 2013. Per tant, deixin de
fer "trilerisme", la partida de la renda mínima baixa, la partida
del pla concertat baixa. Vostès retallen partides que van
directament a les persones més necessitades. La dependència
puja, sí, puja la nòmina de dependència, però aquest increment
no significa que més famílies rebran ajudes econòmiques per
tenir cura dels seus dependents a casa seva. Significa que es
pressuposta la prestació íntegrament i ja em sembla bé, però
vostè continuarà pagant el mateix que s’ha pagat durant aquesta
legislatura i l’anterior. Per tant, el nombre d’ajudes
econòmiques a dependència continuarà essent el mateix.

Vostè té una de les pitjors aplicacions del sistema de la
dependència de tot l’Estat espanyol. Ho ha dit l’informe de
fiscalització del Tribunal de Comptes, que els ha dit que no
aporten els recursos necessaris per fer front a la demanda.
També hauria d’explicar vostè a les entitats del tercer sector,
que el pacte per la infància signat amb UNICEF, que el pacte
per a la inclusió social, signat amb APN, que les conclusions
assumides per tots els grups parlamentaris a la ponència
d’infància vulnerable, no duen ni una sola mesura econòmica de
calat, estructural, per complir amb els compromisos signats.
Digui vostè la veritat sobre la seva mesura estrella per combatre
la pobresa infantil, que la dotació d’aquest fons amb 1 milió
d’euros, significa que cada infant que té privacions materials
rebrà 15 euros anuals d’ajuda. 15 euros anuals d’ajuda és
l’esforç que fa la conselleria per als infants que viuen en risc de
pobresa.
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Expliqui vostè l’estafa de la Llei de suport a les dones
embarassades i sense recursos econòmics, que la dotació
prevista per aquesta llei és de 36.000 euros. Expliqui a les més
de 5.000 famílies que estan inscrites en el registre públic de
demanda de l’habitatge que no dedicaran, un any més, ni un sol
euro a la promoció d’habitatges de protecció oficial, tot i que els
desnonaments han augmentat un 7,3 durant aquest darrer
trimestre, amb 492 famílies llançades de casa seva. Digui vostè
a la ciutadania que la seva conselleria destinarà 121.000 euros
a propaganda electoral, perquè aproven una esmena per donar
120.000 euros més a publicitat. I rebutgen una esmena del Grup
Socialista per la mateixa quantitat, per exemple, per a prestació
econòmica de joves ex-tutelats. O que no poden destinar una
quarta part d’aquesta esmena de propaganda a un programa de
suport de menors que han patit abusos sexuals.

La gent normal, els treballadors, no veuen la recuperació, la
gent només veu més retallades, més desigualtat i més exclusió.
Aquest és un pressupost que tot i la pujada, no afronta les
necessitats socials de les persones, perquè manté la majoria de
retalls del 2012, perquè no millora la política d’ocupació,
perquè no preveu inversió pública per generar llocs de treball.

En definitiva, un pressupost que no servirà ni per augmentar
els serveis, ni les prestacions a les persones més vulnerables de
la nostra societat. I per això no podem donar suport al seu
pressupost, perquè no té ni una sola mesura de xoc per lluitar
contra la pobresa. I sobretot perquè ens sembla que vostès han
renunciat contra la desigualtat i les situacions de pobresa que
s’han instalAlat a la nostra societat.

Per això Sra. Consellera, no donarem suport a uns
pressuposts que no són la solució que necessiten les persones
més vulnerables.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula la diputada Fina Santiago. 

Sra. Santiago ja pot iniciar el debat.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia a tots i a totes, gràcies President. Bé, som en el
debat de totalitat, per tant, és un debat sobre la política
pressupostària de serveis socials. I estaria bé que ens repetís Sra.
Consellera, ja que l’hem esperada, el que han fet fins ara els
seus companys de govern, que és repetir-nos el que ja vàrem
sentir a la compareixença de pressuposts que hi va haver a cada
comissió. Vostè va presentar un powerpoint que va ser molt
clar, ja tenim les dades, ja tenim el debat, confiï que no ens faci
el mateix que la resta, que ha estat repetir, insistesc, la
compareixença de la comissió.

Per què nosaltres votam que no a aquests pressuposts?
Perquè nosaltres pensam que aquests pressuposts no analitzen
clarament la situació a què s’enfronten els serveis socials
d’aquesta comunitat autònoma. Som davant d’un canvi de
model, un canvi de model social que està liderat per la dreta més
neoliberal d’Europa, a la qual el Partit Popular hi pertany.
Passam d’un model social, on el treball era l’eix fonamental per
a la integració social i aquest treball havia de tenir dues
característiques, havia de tenir un sou digne i havia de tenir una
continuïtat en el temps; passam a un model social que té treball
en precari, i treball en precari significa temporalitat i treball en
precari significa que les persones no podran a través del treball
fer un projecte de vida, un projecte d’autonomia, perquè estan
cada vegada més davant d’un treball temporal. Amb sous
baixos, Sra. Consellera, amb sous baixos. Si els sous són baixos
no hi ha capacitat d’estalvi, no hi ha un matalàs perquè les
persones puguin afrontar situacions d’emergència. I cap a un
model d’individualitat. 

Aquest pacte social que va promocionar Europa ha
desaparegut, desapareix. I tenim un model on les empreses
aposten molt més pel benefici empresarial que per la cohesió
social. Això genera noves persones que s’atracaran a serveis
socials. Fins ara el perfil de persones en serveis socials, eren
persones amb dependència, persones amb problemes de
drogodependències, persones majors, persones amb solitud,
maltractament infantil, maltractament masclista, problemes de
salut mental. Ara, cada vegada més i si vostè fes l’anàlisi de
totes les memòries dels ajuntaments, no només de la comunitat
autònoma, sinó de tot l’Estat, veurà que hi ha un nou perfil, que
és la vulnerabilitat econòmica. La vulnerabilitat econòmica es
converteix en el primer perfil de persones que van a serveis
socials. I vostès davant això, davant d’aquesta vulnerabilitat
econòmica que pot patir qualsevol persona que es trobi abatuda,
que perdi la feina, redueixen la renda mínima d’inserció,
redueixen la renda mínima d’inserció!

Només per això nosaltres no li donarem suport, perquè és
una falta d’anàlisi. No ens basta que vostè ens digui que hi ha 2
milions més en el pressupost d’Economia per a les persones
majors de 45 anys. I les de 30? I les de 35? Creu que no
pateixen aquesta situació del mercat laboral, persones que han
constituït una família als 33 que queden sense feina i sense
recursos. Creu que no existeixen? Que, a més a més, és un perfil
diferent, que a més a més 400 euros per família, quan la renda
d’inserció és per a membres de família. No encerten en l’anàlisi
i com que no encerten en l’anàlisi de la situació de serveis
socials, fan uns pressuposts que no responen a la realitat. Per
tant, nosaltres no podem donar suport a això.

Hem de reconèixer que són pressuposts millors que els de
l’any 2014, que hi ha hagut una pujada considerable, no dels 21
milions que vostè va dir, és una pujada de 8 milions. Si ho
comparam amb allò liquidat dels pressuposts del 2014, perquè
vostès tenien un pressupost el 2014 d’ajudes econòmiques baix
en relació amb el que han pagat. Si comparam allò gastat amb
allò pressupostat, amb la proposta que ens fan de pressupost no
puja a 21 milions, en puja 8. De totes formes estam satisfets
d’aquesta pujada.
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Estam també contents, també li diré les coses positives, n’hi
he dit una que a nosaltres ens sembla que és una falta d’anàlisi
prou important i que per això no li podem donar suport. La
concertació amb la salut mental ens pareix correcta, ens pareix
adequada. Pens que és un bot quantitatiu i qualitatiu molt
important i s’ha de reconèixer.

El nou centre per a joves, que també és en els pressupost,
per a joves amb mesures judicials també ens pareix correcte.
Però recordi vostè la primera compareixença que va fer com a
consellera, que ens va dir que apostaria pel medi obert. I vostè
ha hagut de dedicar recursos no a medi obert, sinó a un medi
tancat. A mi em va semblar una proposta arriscada per positiva
i la vaig encoratjar. Però miri com està la situació a la nostra
comunitat autònoma, que som de les comunitats autònomes que
més problemes de joves amb mesures judicials té.

I no li donarem suport tampoc Sra. Consellera, perquè
aquests pressuposts, per molt que vostès diguin, són una
demostració que han fracassat en la dependència. Sra.
Consellera, juny del 2011, 10.166 persones acollides a
dependència. Setembre de 2014, 11.200 persones. Amb una
legislatura només han pujat 1.000 persones, amb baixades i
pujades, a tots ens passa. Dades de l’IMSERSO, 1.000 persones,
Sra. Consellera. Amb valors nets, perquè hi ha hagut pujades i
baixades, hi ha hagut més gent en (...), però pujades i baixades,
11.000 persones Sra. Consellera.

Vostès intenten amb la llei a la mà, canviar les ajudes
econòmiques per serveis i ho volen fer i ho ha dit diverses
vegades, però no ha creat places de centres de dia suficients. Per
a persones majors no n’ha creat, per a persones amb discapacitat
n’ha creat poques, no arriba ni al 40% de la demanda que li
vàrem presentar. En persones majors només crearan les places
d’Eivissa i les externalitzen. Una vegada més externalitzen el
servei. I ens pot explicar com és possible que a Sant Antoni una
part d’aquestes places de residència per a persones majors seran
gestionades per una empresa pública -perdonin- per una
empresa privada com a residències privades, no concertades, a
un edifici públic. És que això ja és rissar el ris. No només la
concertació amb la privada perquè és la que construeix la
residència, li construeix la residència i la paga l’administració
pública, i vostès els donen per explotar un parell de places
residencials en què ella obtindrà tots els beneficis. Però, anam
cap això, anam cap això amb aquest Govern?

És possible, Sra. Consellera, que vostè demani a les famílies
que substitueixin l’ajuda econòmica per al servei de promoció
d’autonomia? És possible que vostè demani a les famílies que
enlloc de rebre 300 euros, o 150 o 200 euros la substitueixi per
4 hores d’un servei de promoció d’autonomia personal a la
setmana?

No s’ha desenvolupat la Llei de serveis socials durant
aquesta legislatura. Vostès han dero..., no han derogat, han
retardat la cartera de serveis any rera any. 

En tema d’emancipació de joves amb risc hem anat cap
enrera, Sra. Consellera. Teníem dos pisos que els alAlots hi
podien estar dels 18 als 21 anys. Ara tenim dos pisos amb
l’informe que vostè em va passar, que hi poden estar 6 mesos!
Quin programa d’emancipació és possible que es digui, un
programa d’emancipació de joves que han estat tutelats per
l’administració pública, se’ls doni 6 mesos perquè s’emancipin.
Teníem pisos de 18 als 21 anys, ara tenim pisos dels 18 anys als
18 anys i mig, sis mesos, i excepcionalment fins als 21 anys.
Això ha estat un retrocés i en aquest pressupost del 2015 això
no es modifica. 

Varen anulAlar la renda d’emancipació. La Sra. Castro, la
primera consellera d’aquest Govern, que n’hi ha hagut quatre,
ens va dir que en el darrer pressupost aquesta renda
d’emancipació existiria i perquè ella va reconèixer que era el
que tocava, perquè tota Europa va cap aquí, per als joves
tutelats, en aquests pressuposts no existeix.

En tema d’abusos sexuals no han creat res nou. Han
mantengut el mateix, no han creat res nou.

El tercer sector té manco serveis dels que tenia, el tema de
Joan Crespí és un clar exemple, el tema d’Alcari un altre clar
exemple.

I després permeti’m, que ja veig que no tenc temps, però
dues preguntes concretes, si pensen dissoldre el Consorci
Aprop. Aquest consorci, que és públic i privat i que la part
privada està representada pel tercer sector, per tant, un sector no
lucratiu, si pensen dissoldre el Consorci Aprop per després
externalitzar els serveis, m’agradaria que em fes aquesta
pregunta. Només n’hi faré dues perquè esper que no em
repeteixi allò de la comissió, per tant, contesti. Una és aquesta.

L’altra és, quina campanya en concret farà amb la partida de
30.000 euros a dos programes de la conselleria, és a dir, amb
60.000 euros amb una esmena del PP? Amb una esmena del PP
vostè té 30.000 euros a dos programes, per tant, 60.000 euros
per fer campanyes, quina campanya en concret farà en aquesta
partida i quina campanya farà en concret l’Institut Balear de la
Dona per aquesta campanya amb 60.000 euros. 

Només li faig aquestes dues preguntes i esper que em
contesti i em demani o analitzem si està d’acord amb la nostra
anàlisi en relació amb les polítiques de serveis socials i no una
repetició del debat que ja vàrem tenir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Govern té la paraula la
consellera de Família i Serveis Socials. S’obri torn incidental.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias a las portavoces. En primer lugar, decir que
la Sra. Obrador, como siempre, escucha lo que quiere, siempre
nos acusa de los discursos triunfalistas y creo, y así por suerte
están recogidas en las actas de todas las sesiones, que todo este
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equipo de gobierno y yo misma siempre hemos dicho que
todavía, a pesar de que la recuperación económica es una
realidad, todavía hay muchas familias que lo siguen pasando
mal, lo he dicho yo, lo ha dicho todo el equipo de Gobierno y lo
ha dicho en numerosas ocasiones el presidente.

Es cierto que la recuperación económica es una realidad, hay
20.000 personas más que tienen hoy en día un empleo que el
que tenían en el 2011, y esto es una realidad, que es evidente
que todavía nos queda mucho por hacer, que los empleos que se
están creando todavía tienen que ser más estables, todavía
tienen que ser mejores, pero es un comienzo, y no lo pueden
negar, 20.000 personas que estaban en el paro que no recibían
ningún tipo de aportación económica por su empleo a día de hoy
sí que lo reciben. Eso es un dato que ustedes, aunque se
empeñen, no pueden negarlo.

Nos presentamos con el último presupuesto de la legislatura
con un presupuesto que aumenta un 17,58% respecto al
presupuesto que presentamos hace un año para el 2014 y con la
previsión de las enmiendas que se aprobarán será un
presupuesto que aumentará 17,71%, llegando a 141.700.000
euros. 

Las principales líneas de actuación, que ya presentamos el
presupuesto anterior, que son las de inclusión social, que sigue
aumentando un 1,21%, recordando que el mayor aumento se
produjo en el año 2013 con el aumento del Plan de prestaciones
básicas y la renta mínima. Atención temprana, que es lo que
sigue gestionando en materia de discapacidad la comunidad
autónoma, recordando que las plazas de discapacidad la
financiación ya pasó directamente, vía Ley de financiación,
sección 32, a los consells insulares, aumenta un 9,98%. Menores
y familia aumenta un 5,26%. Dependencia aumenta casi un
30%, que a ustedes les parece que ha sido un fracaso, pero
aumentamos un 30%. Igualdad vuelve a aumentar por segundo
año consecutivo, llegando a un 9,77%.

Los datos. Los datos de dependencia, que ustedes siempre
dicen que tenemos, que yo tengo los peores datos de todo el
sistema, en todo caso será que tenemos todos, porque si usted
mira los informes que tenían cuando ustedes gobernaban creo
que eran bastante peores porque, además, si miran los informes
se habla que en el 2013 la comunidad autónoma de Baleares,
evidentemente, en proporción fue la que más usuarios nuevos
introdujo en el sistema de toda España, y ese es un dato que a
ustedes nunca les interesa decir. Los datos que nosotros
manejamos, que se sacan y los sacan los mismos profesionales
que trabajaban con ustedes, es que en julio de 2011 había 9.407
personas con prestación en el sistema de dependencia y 7.228
personas pendientes de recibirla, es decir, un 43,45% de las
personas en el sistema no recibía prestación. A día de hoy hay
11.500 personas recibiendo prestación dentro del sistema, lo que
supone 2.000 personas más.

Y ustedes dicen, es que nosotros metimos a 10.000 personas
en el sistema y ustedes sólo 2.000, pero bueno, les recuerdo que
hay 2.000 personas nuevas, pero se siguen manteniendo más de
10.000 personas que ustedes ya tenían. Es que parece que
ustedes pagaron a 10.000 y que nosotros solamente pagamos a
2.000 personas, no, no, pero es que ustedes siempre dan a
entender esto. Y hay 2.500 personas pendientes de prestación,
que sigue siendo una cifra alta para el Partido Popular, pero que

supone un 17,72% respecto a más del 43 que tenían ustedes. A
día de hoy, el 82,28% de las personas sí está recibiendo una
prestación.

Aumentamos el presupuesto un 29,24%, en nómina, para el
2014, llegaremos a ejecutar 41 millones de euros, pero de estos
41 millones de euros 6,6 millones es para pagar atrasos a
herederos y 8,8 para pagar atrasos de expedientes activos en el
sistema de dependencia, 8,8 millones que van a suponer que
cuando acabe este año la deuda con personas que están en el
sistema de dependencia va a llegar a cero en cuanto a los
atrasos.

En nómina de dependencia de 2015 por primera vez se
presupuesta lo que se va a ejecutar, 31 millones de euros, y se
consolida la nómina de dependencia en este presupuesto, de los
cuales 5,5 millones irán a pagar atrasos a herederos y significará
que los atrasos a herederos también quedarán a cero. En el
primer trimestre de 2015 no existirán atrasos en el sistema de
dependencia. ¿Qué significa? Que 33,5 millones de euros irán
para los usuarios para recibir prestaciones a los usuarios de
dependencia, que supone 8 millones de euros nuevos para
introducir a nuevos beneficiarios en el sistema. 

Sra. Obrador, 8 millones más para introducir a nuevos
usuarios en el sistema de dependencia y creamos nuevos
servicios porque... para que... les digo el artículo concreto por
si no lo recuerdan, el artículo 14.4 de la Ley de dependencia
dice que la ayuda económica será dada con excepcionalidad. Por
eso, queremos crear nuevos servicios, se crea el servicio de
ayuda a domicilio de alta intensidad, la teleasistencia, el
PROPER que ya se ha puesto en marcha, que le tengo que decir
que todos los usuarios del PROPER, con los que por cierto
estuve ayer, están encantados de este servicio y prefieren este
servicio a la prestación porque el espíritu de la Ley de
dependencia era ese, que tuviesen servicios y no una ayuda
económica, precisamente para mejorar en la promoción de la
autonomía personal y prevenir que puedan alcanzar otros grados
de dependencia. 

Todos estos servicios suponen un presupuesto de 3 millones
de euros y, Sra. Santiago, sé que usted un poco, por decirlo de
alguna manera, obsesionada con los centros de día, pero es que
no hay lista de espera en centros de día, tenemos centros de día
que tienen plazas vacantes a día de hoy. En Palma hay un centro
de día cerrado porque no hay lista de espera de centro de día, se
lo hemos repetido por activa y por pasiva. En el Ayuntamiento
de Palma también preguntaban una y otra vez, pero es que no
hay lista de espera, es que esa es la realidad que tenemos hoy en
día, se crean nuevas plazas, creamos 70 plazas nuevas en Sa
Serra, una residencia que durante cuatro años ustedes no han
hecho nada y ha sido el Partido Popular, este gobierno del
Partido Popular, que en cuanto ha podido la ha puesto en
marcha.
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Ustedes también externalizaron servicios, es que parece que
cuando es un gobierno del Partido Popular el que hace una
gestión indirecta está privatizando y cuando lo hacen ustedes
pues no, simplemente externalizan, pero el servicio es de
titularidad pública. Pues es exactamente lo mismo, sigue siendo
un servicio de titularidad pública que está externalizado y para
poder hacerlo viable sí que hemos puesto 24 plazas privadas,
porque buscamos sistemas que hagan viables las cosas y que no
nos pase como nos ha pasado, pues, en épocas anteriores.

También se van a crear nuevas plazas en Mallorca, estamos
estudiando también que se puedan crear en Menorca, estamos
impulsando las ayudas vinculadas al servicio porque creemos
que eso garantiza también que las personas, evidentemente,
puedan tener una mejor calidad en la atención.

Respecto a los informes sociales que están saliendo
continuamente y a los que ustedes hacen referencia y que
nosotros valoramos muy positivamente porque nos ayudan a
enmarcar, evidentemente, la realidad en la que vivimos. Bueno,
el informe FOESSA, que ustedes han sacado en más de una
ocasión, en la misma introducción expone que, textualmente:
“Es importante recordar ahora que la pobreza y la exclusión
social no son cosas de la crisis”, es decir, no son cosas de este
gobierno aunque ustedes siempre quieran recordarlo, dice
también respecto a la renta y al gasto en Baleares y España que
“la renta media de los hogares se redujo entre 2009 y 2012". Sus
políticas también algo tendrían que ver. Y se reconoce que los
datos de empleo son mejores en las Islas Baleares que en
España a día de hoy, con lo cual las políticas de este gobierno
también algo habrán tenido que ver.

Respecto al informe de UNICEF, en inversión en infancia se
habla que en bienestar social ustedes dedicaban un 6% menos
de lo que se dedicaba en el 2013 y por prestaciones, es decir,
prestaciones por niño, pueden estar ustedes mirando, bienestar
social es un 6% menos entre 2010 y 2013, y prestaciones por
niño habla que en el 2007 se destinaban 14 euros, en el 2010, 13
euros y en el 2013, 30 euros en prestaciones. 

Como saben, estamos elaborando la estrategia de inclusión
social que este mismo año a finales, sí, los próximos días vamos
a poder tener el primer borrador que, además, está pactado con
el tercer sector a través de EAPN. El Plan de prestaciones
básicas que, Sra. Obrador, usted como no le interesa decir los
datos de Baleares habla de los datos de los presupuestos
generales del Estado, pero es que el Plan de prestaciones básicas
aquí en Baleares ha aumentado un 142% respecto a los que
ustedes destinaban, pero no, ustedes en lugar de hablar del
presupuesto de la comunidad autónoma hablan del presupuesto
estatal.

De renta mínima de inserción, les vuelvo a repetir, miren, el
40% de los perceptores de renta mínima de inserción es mayor
de 45 años y este gobierno, que sí que cree en la coordinación
y la cooperación entre las diferentes áreas, destina 5,5 millones
a renta mínima de inserción y destinará 4 millones a la renta
activa de inserción a través del SOIB. Significa que destinamos
un total de 9,5 millones a un tipo de renta que va especialmente
dirigida a colectivos vulnerables, que supone un 226% más de
lo que destinaban ustedes. 

En infancia, estamos mejorando y ampliando todos los
servicios de atención a la infancia y a las familias, seguimos
apostando por el medio abierto y también hay un incremento
presupuestario en este sentido, pero usted sabe perfectamente,
Sra. Santiago, que son los jueces los que imponen las medidas
y en esta comunidad autónoma están imponiendo muchas
medidas de internamiento, y por eso se hace necesario crecer en
plazas de internamiento. También estamos ampliando los
servicios de prevención, los servicios también de atención a
víctimas de abusos sexuales infantiles a todas las Islas, porque
algo que ha ocurrido hasta ahora es que todos los esfuerzos se
concentraban en Mallorca, vivimos en una comunidad autónoma
que tiene cuatro islas y debemos dar la misma atención a cada
una de la islas. 

Se crea un fondo extraordinario de pobreza infantil, con 1
millón de euros que se sumará a lo del Estado, que a la Sra.
Obrador le parece insuficiente, pero creo recordar que usted
misma presentó una propuesta en este parlamento pidiendo que
se duplicase la aportación que hacía el Estado, y nosotros no
sólo la duplicamos sino que aportamos todavía más.

(Remor de veus)

Además, damos estabilidad y apoyo a las entidades, la
convocatoria de subvenciones que hay dentro de estos
presupuestos es de 3,2 millones, son 700.000 euros más que en
la convocatoria de 2014, que ya aumentó 500.000 euros, es
decir, hemos aumentado 1,2 millones en dos años. Vamos a
posibilitar, como saben, el concierto social a través de la
modificación que se produjo aquí por unanimidad de la Ley de
servicios sociales para permitir, precisamente, este concierto
social, porque ustedes cuando elaboraron la ley no lo tuvieron
en cuenta. 

Se conciertan las plazas de salud mental, 90 plazas de salud
mental que, agradezco a la Sra. Santiago que evidentemente le
parezca buena idea, porque yo creo que era una demanda
histórica del sector, y esto significa que el presupuesto en salud
mental, aparte de dar estabilidad a las plazas concertadas, en el
2015 va a aumentar un 200,41% respecto al año anterior. Pero
es que, además, también, una de las cosas que yo creo que
ustedes al gobernar en pactos pues no tienen tan claro,
apostamos por la transversalidad, no solamente nosotros, como
conselleria evidentemente, nos dedicamos a intentar hacer
acciones para los colectivos más vulnerables, les recuerdo el
SOIB a través de los ayuntamientos pone en marcha esta renta
activa de inserción, que son 4 millones más lo que pongan los
ayuntamientos. 

Se lleva a cabo una reforma fiscal por parte del Estado y por
parte de la comunidad autónoma que va a beneficiar
especialmente a las familias con hijos, a las personas con
discapacidad y a las personas que tienen rentas más bajas. 
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El presupuesto de los consells aumenta en global un 10%
respecto a la Ley de financiación y una de sus mayores
competencias son los servicios sociales, y este govern con la
Ley de financiación aumenta el presupuesto para que lo puedan
dedicar y el más claro ejemplo es el presupuesto del Consell de
Mallorca, que el presupuesto del IMAS aumenta un 6,6%
respecto al año anterior y aumenta un 18,7% respecto al
presupuesto de 2011. Hay que añadir también la última ayuda
que ha puesto en marcha el Gobierno central también para
personas paradas de larga duración que aquí, en Baleares, se
podrán acoger más de 16.000 personas. 

Nos presentamos a este... perdón, voy a contestarle, Sra.
Santiago, las dos preguntas que usted ha hecho. En primer lugar,
decirle que respecto al Consorcio Aprop lo que vamos a buscar
es un sistema que lo haga lo más viable posible, y siempre,
desde luego, teniendo en cuenta que las plazas van a quedar
aseguradas y que la calidad quedará asegurada. No, no le estoy
contestando ni sí ni no, le estoy diciendo que conjuntamente con
todas las personas que formamos este consorcio, entidades
sociales también, vamos a buscar el sistema que sea más viable.

Tanto le contesto también a usted que lo ha preguntado
como a la Sra. Obrador, que ni siquiera lo ha preguntado, que
directamente ha dicho que vamos a hacer publicidad y
propaganda, le puedo decir que estas partidas se van a destinar
a sensibilización y prevención, únicamente sensibilización y
prevención, y usted no espero que evidentemente cuando lo vea
se retracte, pero desde luego yo creo que tendrá o se habrá dado
cuenta que aunque no lo diga públicamente que, evidentemente,
se habrán dedicado a prevención y sensibilización.

Nos presentamos en este parlament con un presupuesto que,
como le digo, aumentará con las enmiendas un 17,71% respecto
al año 2014 y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos,
que el presupuesto de la CAIB sólo aumenta un 4,14%, vemos
que el esfuerzo que ha hecho este gobierno es considerable, que
es la conselleria que más aumenta y es el más claro ejemplo de
que este gobierno sí apuesta por la política social, digan ustedes
lo que digan. Podremos cometer errores, ustedes podrán pensar
que tenemos que hacer más, que no lo estamos haciendo
correctamente, pero no pueden decir que no estamos haciendo
nada porque nos presentamos en el último presupuesto de
legislatura con un presupuesto que aumenta un 17,71% respecto
al año anterior. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té  la paraula la diputada Conxa
Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, tenim un
problema, si vostès confien que aquesta recuperació econòmica,
que aquesta creació d’ocupació és una sortida de futur per als
treballadors i treballadores de les Illes, perquè aquesta
recuperació econòmica crea més pobresa, perquè crea
treballadors pobres, perquè crea treballadors que no podran
assolir les seves necessitats de despesa bàsica amb els salaris

que es paguen, gràcies a les reformes que vostè, que el Partit
Popular, impulsa. Per tant, no hi ha futur ni per als treballadors
ni per a aquelles persones que necessiten d’una administració
que se’n cuidi d’aquells que no poden assolir les seves
necessitats bàsiques, i això és un escenari que vostès neguen.
Per tant, neguen una realitat i no poden actuar precisament
perquè neguen aquesta realitat, no poden actuar d’una manera
definitiva i contundent per solucionar els problemes reals de la
gent perquè neguen la major, perquè neguen la major.

(Alguns aplaudiments)

Miri, l’augment pressupostari en el 2010 es varen executar
150 milions, ja li ha dit el Grup MÉS, la Sra. Santiago, i vostès
preveuen un augment de 141, és que han retallat molt, Sra.
Consellera, és que varen retallar molt, per això han pogut
incrementar, però és que varen deixar el 2012 el pressupost de
serveis socials a uns mínims insuportables. Estam contents que
pugi el pressupost, però no és suficient, li demanam mesures
contundents, contundents. Vostès han votat sempre en contra en
comissió d’aquelles propostes que han significat dotar de més
recursos els serveis socials, varen votar que no a la creació de...
a duplicar el pressupost de pobresa, del Pla de xoc de pobresa.

De dependència. Hi ha un termini d’espera de 556 dies que
les persones han d’esperar per poder accedir a un dret
reconegut, i això és una conseqüència que les persones amb
dependència que tenen aquest dret no puguin accedir-hi perquè
moren durant aquesta espera, dos anys d’espera una persona de
més de vuitanta anys, ja em dirà vostè quines expectatives de
futur tenen aquestes persones. Per això els hereus posen
reclamacions als tribunals i per això vostès han incorporat una
partida per pagar els hereus, perquè els tribunals diuen que
vostès tenen la responsabilitat de fer-se càrrec d’aquestes
persones. I com que no paguen, els tribunals els obliguen a
pagar, i vostès han incorporat un pressupost per pagar el que és
de dret per a les persones amb dependència. 

El servei d’ajuda a domicili d’alta intensitat. Nosaltres estam
d’acord en què el servei d’ajuda a domicili s’ha de potenciar,
però la potenciació que vostès fan implica que hi hagi 118
usuaris que s’hagin incorporat al servei d’ajuda a domicili d’alta
intensitat. Un ajuntament de 10.000 habitants, amb 150 persones
demandants de plaça residencial, només n’ha incorporat 2 al
servei d’ajuda a domicili d’alta intensitat, 2. Jo crec que
hauríem d’intentar coordinar totes aquelles prestacions i aquells
serveis de la dependència, serveis d’ajuda a domicili, ajudes
econòmiques, centres de dia i places residencials, coordinar-ho
per donar una atenció integral a totes aquestes persones i això
no ho fan. No han creat ni una sola plaça residencial pública; no
han augmentat les places concertades; tenim més de 1.000
persones en situació d’espera d’una plaça residencial. I vostès
no escurçaran aquesta llista perquè no preveuen l’augment
d’aquestes places residencials.
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La residència de Sa Serra, un projecte que s’ha torbat 3 anys
en poder-se obrir, perquè vostès no han volgut posar els
recursos. Vostès han externalitzat aquest servei, l’han
privatitzat, han fet un contracte de 3,5 milions, que ja li dic que
nosaltres hem demanat còpia d’aquest contracte perquè el volem
veure, 3,5 milions per gestionar una residència que va construir
i que va pagar el Govern balear: 24 llits privats, 30 places de
centre de dia privades, la qual cosa no ha dit, 30 places de centre
de dia privades. El servei de bugaderia que es va concebre com
a un centre especial d’ocupació privatitzat. I l’empresa, una de
les conseqüències de la privatització és que ha enviat un
comunicat dient que els bolquers que rebran les persones que
són a la residència, es limitaran a 4. A partir de 4, cada bolquer
que necessiti la persona amb dependència s’haurà de pagar, i
això cregui’m que només es pot fer si l’empresa cerca el
benefici. Vostès han donat una gestió a una empresa privada que
cerca el benefici damunt les necessitats de les persones amb
dependència. Per tant, no podem estar-hi d’acord amb aquesta
privatització, que significa que els usuaris estiguin pitjor atesos,
Sra. Consellera.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador acabi per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Acab. Vostè diu que és una consellera... vostè m’ha dit que
jo faig referència al pressupost general de l’Estat quant a la
transferència del Pla de prestacions bàsiques. Hi he de fer
referència perquè vostès accepten les rebaixes del Govern de
l’Estat, accepten les rebaixes, accepten que el Partit Popular
hagi rebaixat un 63% aquesta dotació. Aquestes transferències
que van directament als serveis socials municipals, que van
directament a les ajudes econòmiques de les persones amb més
necessitats, que van directament a l’ajuda a domicili que
imparteixen els ajuntaments, per això hem de dir i hem d’acusar
el Partit Popular d’acceptar una rebaixa que significa més
pobresa i menys assistència social.

Per tant Sra. Consellera, no em digui que jo em referesc als
pressuposts generals de l’Estat perquè ens hi hem de referir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, ha d’acabar per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

I també ens hem de referir a la rebaixa de la transferència
que fa l’Estat per (...) de la Llei de dependència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Acab Sra. Presidenta. Nosaltres no podem donar suport, ja
li ho he dit, a un pressupost que tot i haver estat incrementat,
aquest increment no significa que una ajuda i un suport
assistencial i necessari a les persones que estan en pitjor situació
d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Sra. Consellera, realitat de la pobresa,
manejarem les mateixes xifres, el mateix informe. Institut
Nacional d’Estadística, taxa de risc de pobresa any 2008, 14,4.
Taxa de risc de pobresa any 2011, 19,9, 5 punts. Taxa de risc de
pobresa l’any 2012, 24. En un any 4 punts! Taxa de risc de
pobresa del 2013, 27...

(Remor de veus)

Normal? Ah, idò, ja està, si al conseller d’Economia li
sembla normal que la taxa de pobresa des que vostès governen
pugui de mitjana 3 punts, doncs això és el que passa. Però és
que a més som més pobres, perquè la taxa de pobresa que es
calcula sobre un 60%...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí és normal, per a ells és normal!

LA SRA. PRESIDENTA:

Mirin, acab d’aturar el temps. Per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El llindar de la pobresa que es calcula del 60% de la mitjana
dels ingressos, l’any 2008 era una llar amb una persona, 8.877
euros. L’any 2013, 8.114. És que som més pobres. El que passa
és que com que cobram menys, Sr. Conseller, el que passa és
això, som més pobres. El que passa és que la taxa de pobresa tot
i així augmenta. Aquesta és la realitat, vostès poden parlar de
què han aconseguit augmentar les xifres o abaixar les d’atur,
però amb contractes de 3 mesos, on anam amb això? És aquest
el model de país que volem?
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Almanco no facin tantes alegries, reconeguin que això no és
normal! Perquè si és normal, com ha dit el conseller
d’Economia, som davant d’un canvi de model social, que és la
nostra tesi, la nostra hipòtesi, i això és el que ens preocupa, que
ho vegin normal. Que això sigui la situació normal a la qual ens
hem d’adaptar.

Dependència. És cert, jo mai no he fet cas a aquests
informes externs, els he discutit i mai els ho he tret en cara. Però
vostè ho ha reconegut, amb els informes interns, 4 anys de pacte
de progrés 10.000 i busques de persones incorporades. 4 anys de
Partit Popular un augment de 2.000. Això va suposar que des
del 2007 al 2008 vàrem fer un esforç d’un 400% en
dependència, això reconegut per l’IMSERSO.

Nous serveis, servei d’ajuda a domicili, li pos un exemple.
Ajuntament de Palma, li varen fer un conveni d’1 milió d’euros.
Informa que el pressupost sorprenentment s’havia exhaurit el
mes de novembre, que totes aquelles persones dependents que
havien signat un PIA i que encara esperaven iniciar el servei i
que l’havien de tenir abans de desembre de 14 amb aquest
conveni, hauran d’esperar a abril del 2015. Ajuntament de
Palma, això és cert o no és cert, Sra. Consellera, és cert o no és
cert, Sra. Consellera que aquest servei d’ajuda a domicili que
vostè ens ha presentat aquí, com el seu gran projecte, resulta que
a Palma, on hi ha el 50% de la població de la nostra comunitat
autònoma ja s’ha exhaurit? I que ara..., ho saben els
parlamentaris que hauran d’esperar a abril del 2015.

Centre de dia és l’únic que creix a les seves estadístiques,
l’únic que creix són els centres de dia que es varen crear la
legislatura passada. Ofereixen vostès a les persones que esperen
residència centre de dia, o simplement no volen promocionar
aquest servei i si un no promociona aquest servei, efectivament,
tal vegada ni sap que existeix. Tal vegada la demanda no és
expressada, però com que vostès volen tenir centres de dia
tancats i volen tenir centres de dia a mig fer, perquè no els han
acabat de fer aquesta legislatura, no promocionen.

Quins serveis s’han externalitzat Sra. Consellera? La
residència (...) que es va recuperar d’un contracte privat? Centre
de dia dels OMS, que es va recuperar d’un contracte privat? Les
cases d’acollida que es varen posar a la Fundació Estel. Quin
servei s’ha externalitzat?

Infància, és cert, miri com la consellera llegeix les
informacions. Inversión por niño por grandes áreas, bienestar
social, any 2007, 162 euros per nin. 2013 bienestar social, 252
i ens diu “hemos subido”. Però on hi ha hagut l’augment? Del
2007 al 2010, legislatura progressista, de 162 a 242. Legislatura
del PP, 242 a 252. L’esforç es va fer a la legislatura passada,
vostès han augment 10 euros per infant en situació de pobresa,
o per infant a la nostra comunitat autònoma. La legislatura
passada, tot i la crisi econòmica, de 162 a 242. Això és un
exemple de la lectura que fa, “normal”, el Partit Popular i que
després ens ve aquí a explicar coses.

Renda bàsica. Insistim, no són 2.300, o 2.600, o 2.800 euros.
I vostè té les estadístiques penjades a la seva pàgina web. El
2010 la vàrem deixar en 5.400.000. Aquest pressupost del 2015
està per davall del 2010. Com vol que aprovem això?

Abusos sexuals. Què ha fet de nou? Els convenis als quals
vostè fa referència ja s’havien firmat a les quatre illes. La unitat
de tractament per a menors no tutelats, que havien estat abusats,
és interinsular, es desplacen. Què han creat de nou? És que
vostè no pot dir que hagi creat res de nou. L’únic, el servei
d’ajuda a domicili, ja veu el fracàs que suposa a l’Ajuntament
de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, per favor, vagi acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Un momentet per favor. Ens ha de contestar la pregunta, em
preocupa molt la resposta que ha fet vostè del consorci, això
significa que sí, que l’externalitzaran. Això significa que un
consorci que ha funcionat durant molts d’anys, que ha estat... i
ara entenc la pujada. Perquè vaig esbrinar i vaig dir què rar que
hagin pujat! I ara entenc la pujada. Vostè pacta externalitzar
aquests serveis, pacta que un consorci per a persones amb
discapacitat, l’administració pública se’n desentengui. Sí, ja ho
veurem com passa així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Ens ha dit que les campanyes, servei de sensibilització i
prevenció de? De què per favor? Per fer un control parlamentari.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula en contestació del Govern i tancant ja la
qüestió incidental, la consellera Sandra Fernández, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, Presidenta. Ejemplos, ustedes
externalizaron los centros de día de Palma, si lo hubiésemos
hecho nosotros los hubiéramos privatizado, ustedes
simplemente lo externalizaron con un convenio, y su propio
partido, porque, además, era su propio partido, aquí, bueno,
cada administración; usted, su partido, el partido al que usted
pertenecía externalizó los centros de día de Palma, que a
nosotros no nos parece mal. Pero bueno, como siempre se queja.
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Sra. Santiago, el Consorcio APROP que gestiona
discapacidad, usted habla ahora “lo van a externalizar, lo van a
externalizar”, y yo le hago la reflexión: ¿toda la discapacidad no
está externalizada por entidades privadas? Que en este caso son
entidades sociales, pero evidentemente es un modelo que
nosotros hemos defendido siempre, y usted ahora dice que otro
servicio, otras plazas de discapacidad les parece una barbaridad
que se externalicen. Pero si ustedes han mantenido toda la
discapacidad, como hemos hecho también nosotros,
externalizada en las entidades sociales. Y nosotros además lo
que vamos a garantizar es que se puedan concertar con estas
entidades y daremos estabilidad a todas estas plazas y a todas
estas personas. Y ahora a usted le parece escandaloso.

El servicio de ayuda a domicilio en Palma se firmará un
convenio hasta que la licitación esté lista y se podrá firmar hasta
1 enero, cuando acabe el que está hoy en día vigente.

Y después vamos a hablar, ustedes que siempre comparan
que si el presupuesto ejecutado, que si ustedes destinaban más.
Para empezar cuando ustedes hablan de presupuesto ejecutado,
hablan del presupuesto de toda la conselleria que usted
gestionaba, que también incluía cooperación e inmigración...,
entonces es el presupuesto ejecutado. Pero si quiere comparar
presupuesto ejecutado con los presupuestos que ustedes hacían,
le puedo decir que los peores momentos de la crisis en el año
2010, usted, como bien ha reconocido, que bajó el presupuesto
un 2,5%, si queremos compararlo con el presupuesto ejecutado,
usted en el peor tiempo de la crisis, bajó el presupuesto un
27,89%. Si queremos hacer esta comparativa.

Pero es que además usted habla de presupuesto ejecutado.
Yo me pregunto, presupuesto ejecutado y pagado, porque en
mayo del 2011 nos encontramos con una deuda de 20 millones
de euros de su presupuesto ejecutado. Porque fácilmente yo
también puedo ejecutar todo el presupuesto que quiera, pero no
lo pago, que lo paguen los que vengan. Esa era la realidad de su
presupuesto ejecutado.

Y miren, nosotros siempre vamos a defender que la mejor
política es la de la creación de empleo. Y para salir de una
crisis, como que la hemos vivido, que si se hubiesen puesto
soluciones cuando tocaba, desde luego no hubiese sido tan grave
esta crisis, es precisamente la creación de empleo. Y este
empleo se está creando poco a poco, empleo que evidentemente
se lo he reconocido aquí, tendrá que ir mejorando, tendrá que
mejorar la calidad, tendrá que mejorar la estabilidad de este
empleo, pero es que es una realidad que estamos creando
empleo, hay 20.000 personas que estaban en el paro, que no
recibían ningún tipo de aportación económica por su propio
trabajo que ahora sí que la reciben. ¿Que habrá que mejorar?
Evidentemente, pero es que es un comienzo, es que las
reactivaciones económicas por desgracia y pasa en todos los
países del mundo, no son de la noche a la mañana. Pero lo
importante es ir dando pasos. Y gracias a las políticas que se
están creando, que se están haciendo, se está generando empleo
en esta comunidad autónoma, muy por encima del que se está
generando en España.

Nosotros defendemos, le vuelvo a repetir, la creación de
empleo, que las personas puedan tener un empleo, que puedan
ser autónomas, que puedan tener esta libertad, y esta seguirá
siendo la mejor política social.

Además, ustedes parece que la crisis empezó todo con el
Partido Popular, y evidentemente, y es por todos sabido, que la
crisis no empezó con este Gobierno del Partido Popular, que la
crisis empezó en el 2008 y que ustedes no hicieron
absolutamente nada. Y las consecuencias de no hacer
absolutamente nada las estamos pagando. Los índices de
pobreza, que además cuando más aumentaron fue entre el 2007
y el 2011, es evidente que se mantienen porque no se hizo
absolutamente nada antes, es que ustedes quieren que se haga
algo y al día siguiente ya sea una realidad y haya una mejora.
Pero las cosas por desgracia, ya nos gustaría, no funcionan así.

Y ustedes, que también lo han reconocido, bajaron el
presupuesto en la peor época de la crisis, le diré que en
dependencia respecto al año 2011, este Gobierno habrá
aumentado el presupuesto un 55,75%. En infancia y familia
habrá aumentado el presupuesto respecto a 2011 un 29,22%. En
discapacidad un 30%, en inclusión social un 100%. Respecto al
presupuesto global del 2011 al 2015 se aumenta el presupuesto
un 55,77%. Un 55,77% de aumento presupuestario que va
dirigido a las personas, que va dirigido a poner en marcha
recursos, nuevos servicios para las personas y para los
colectivos más vulnerables, que es el compromiso de este
Gobierno.

Ustedes siempre juzgan y prejuzgan a los gobiernos del
Partido Popular, pero no se detienen en pensar qué es lo que
estamos haciendo. Para ustedes todo lo hacemos mal, pero es
que es una realidad que mientras ustedes siempre enarbolan esta
bandera de los servicios sociales, es el Partido Popular y en esta
legislatura se ha visto, quien las ha hecho posible. Y este
presidente, al que ustedes siempre critican y le dicen
absolutamente de todo, es el que ha posibilitado que hoy el
presupuesto de servicios sociales de esta comunidad autónoma
sea el más alto de la historia y aumente respecto a los que
ustedes hicieron un 55,77%.

(Alguns aplaudiments)

Ha sido este Gobierno y ha sido este presidente al que
ustedes siempre critican. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Como muy bien ha
explicado la consellera, los presupuestos que hoy debatimos son
unos presupuestos que sin duda, consolidan el estado del
bienestar y que demuestran que este Gobierno no sólo cree, sino
que apuesta claramente por los servicios sociales. Estos
presupuestos para el 2015 mantienen lo que ha sido una tónica
general de toda la legislatura Sra. Obrador, un incremento cada
año de los presupuestos destinados al área de servicios sociales
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y que este año alcanza ya la cifra de 141,55 millones, casi un
18% más que en el año anterior. Se establece así, como ha dicho
la consellera, una cifra récord en los presupuestos destinados a
la Conselleria de Familia y Servicios Sociales, ya no sólo de
esta legislatura, sino de legislaturas pasadas. 

Con estos presupuestos que vamos a aprobar estamos
destinando un 55% más que lo que se dedicaba a esta
conselleria en el 2011. El apoyo a la familia, a la infancia, la
lucha contra la pobreza y la exclusión social y la dependencia,
han sido pilares fundamentales de las políticas sociales como
compromiso indudable de este Gobierno. Como dicho, una de
las áreas a las que se ha querido dotar especialmente estos años,
es el área de inclusión social. Para el 2014 ya se produjo un
aumento de un 15% en esta partida. Para 2015 se prevé llegar ya
a los 20,26 millones de euros destinados íntegramente a este
concepto. 

El Plan de prestaciones básicas en 2015 mantendrá ese
aumento de un 142% que ya se realizó en el año 2013 y que
supone una inversión de 8,96 millones de euros. Los programas
de acción tutelar contarán con 90.000 euros más hasta llegar a
los 630.000 euros. 

En cuanto a la renta mínima, esta partida globalmente
incrementa su presupuesto pasando de los 7,46 millones del
2014 a los 9,46 millones de este año. Existe un poco de
conflicto con el tema de que haya una parte gestionada por el
SOIB, sin duda creo que en este caso Baleares ha sido pionera
en negociar con los sindicatos las ayudas para mayores de 45
años, parados de larga duración, ofreciéndoles un apoyo a su
inserción en el mundo laboral. 

Esta ayuda, además, se va a sumar a los 426 millones de
euros que ha puesto en marcha el Estado y que beneficiará a
más de 16.000 parados. Se dejan de lado también que esta ayuda
que va a ofrecer el SOIB va a llegar hasta los 12 millones hasta
2017 y que además los perceptores de la renta mínima en un
40% son precisamente esos parados de larga duración mayores
de 45 años. Pero si quieren hablar de presupuestos de renta
mínima comparemos el presupuesto de renta mínima del año
2011, que era 2,9 millones de euros, con los 9,46 millones que
va a dedicar este gobierno a la renta mínima de inserción.

Y como ya dije en la Comisión de Presupuestos, ¿qué más
da qué conselleria sea la que se haga la foto, lo importante es
que llegue a los ciudadanos que necesitan ese dinero, qué más
da si viene de Economía o si viene de Bienestar Social? Lo
importante es que esa ayuda llegue a los parados mayores de 45
años.

Siempre nos llenamos la boca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

...de que hay que hacer políticas transversales y sin duda
creo que éste es un buen ejemplo de política transversal. Lo
mismo que, como bien ha mencionado la consellera, la reforma
fiscal impulsada por el Gobierno que incrementará los mínimos
familiares y personales en un 10% teniendo en cuenta
especialmente tres criterios que son: la discapacidad, las
personas mayores y las familias numerosas.

Con estas medidas se van a ver beneficiadas alrededor de
13.767 familias de Baleares con tres hijos y 16.675 con cuatro
o más hijos, cuyos mínimos personales y familiares se van a
incrementar sumando la reforma del Estado y la reforma de
Baleares a 4.400 euros y 4.950 euros, respectivamente. 

Sin duda este gobierno cree en las políticas sociales y por
eso de forma transversal todas las consellerias están implicadas
en las políticas que tienen que ver con las familias que peor lo
están pasando. Y como el Gobierno es muy consciente de que
todavía son muchas las personas que necesitan ayuda y que es
impagable la enorme labor que hacen las entidades en este
sentido no sólo ha hecho frente a las deudas que arrastraban,
sino que además este año destinará 700.000 euros más para la
convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades
sociales que se ocupan de atender a esas personas con menos
recursos y que va a destinar así un total de 3,2 millones de euros
a esta convocatoria.

Sra. Consellera, permítame felicitarle especialmente por esa
partida de 1 millón de euros de Fondo extraordinario para la
pobreza infantil que se va a distribuir entre las entidades locales
y que se une al dinero aportado por el Estado de la nación.
Nunca antes había habido en unos presupuestos de Servicios
Sociales una partida específica destinada a combatir la pobreza
infantil, como tampoco nunca antes un gobierno contempló la
lucha de la pobreza infantil como un eje de acción fundamental,
tal y como demuestran los planes de infancia, adolescencia y
exclusión social en los que se está trabajando.

Podemos hablar de informes de pobreza, echarnos la culpa
unos a otros de quién es el responsable de la situación actual,
pero creo que los ciudadanos esperan de nosotros lo que ha
hecho este gobierno: ante la situación existente, tomar
decisiones; tomar decisiones, adoptar medidas y dedicar
presupuesto. Sin duda muchas familias lo están pasando mal y
por eso no podemos mirar hacia otro lado, y por eso hay que
actuar y eso es lo que está haciendo este gobierno destinando un
55% más a la Conselleria de Familia y Servicios Sociales.

En cuanto a las políticas de apoyo a las personas con
discapacidad se han tomado decisiones muy importantes como
la demanda histórica de transferir estas competencias a los
consells insulares, pero haciendo unas transferencias muy bien
dotadas presupuestariamente dotando las plazas como
corresponde, con un 24% más de financiación para esa creación
de plazas para personas con discapacidad.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 3 / 17 de desembre del 2014 7299

 

La atención temprana seguirá en manos del Govern a quien
también hay que reconocer un incremento de presupuesto de un
10% que ha supuesto un aumento en un 31% del número de
sesiones. 

Importantísimo el tema de la salud mental, que va a ver
incrementado su presupuesto un 241% y sobre todo esa
demanda histórica de las entidades de pasar de las subvenciones
a los conciertos que les va a dar una estabilidad demandada
históricamente. 

La partida destinada a las personas dependientes, una subida
de casi el 30%, estamos llegando ya a los 99,27 millones de
euros de inversión para crear nuevas plazas e implementar
nuevos servicios. Importantísimo el hecho que estos
incrementos presupuestarios van a permitir saldar esas deudas
que tenían tanto los propios perceptores de la prestación como
sus herederos de manera que en 2015 partimos de un nuevo
punto de partida y es que no tenemos ninguna deuda arrastrada,
ni de una legislatura ni de la otra. 

La nómina a la dependencia alcanza los 39 millones de
euros, lo que supone un 37,8% más que el año anterior y la cifra
más alta también asignada hasta ahora. Podemos contar por
cinco la apertura de Cas Serra de Sant Antoni, decirles que la
empresa adjudicataria de Cas Serra de Sant Antoni es la misma
empresa que ya está gestionando los centros de Inca, Manacor,
Montuïri, Can Picafort, Pollença y Sant Joan, concursos
adjudicados en legislaturas pasadas.

Creo que con estos números no es para nada creíble ese
mantra del desmantelamiento del estado del bienestar y ese
quebranto de los derechos de los dependientes. Creo que ese
eslogan ya no cuela.

Hablando de familias y menores, se va a llegar a los 12
millones de presupuesto, lo que supone un 5,2% más que el año
anterior. Esto va a permitir esa puesta en marcha del Servicio de
intervención psicológica y tratamiento terapéutico para casos de
violencia familiar, así como potenciar el servicio de mediación
familiar.

De todas formas, creo que la política de la conselleria va
encaminada desde distintos aspectos a las familias de una
manera transversal porque si hablamos de política de
oportunidades, hablamos de familia; si hablamos de
dependencia, hablamos de familia; si hablamos de menores,
hablamos de familia; si hablamos de personas con discapacidad,
hablamos de familia. Por lo tanto, ésta es sin duda una prioridad
para este gobierno: el ayudar a las familias y especialmente a
aquellas que más lo necesitan.

El Instituto de la Dona también supone un incremento y creo
que no puedo acabar más que decir que yo, Sra. Obrador, no veo
los recortes que usted comenta por ningún sitio, los
presupuestos creo que son comparables, todo el mundo puede
comparar estos presupuestos con los de las distintas legislaturas.

Creo que este gobierno lleva tres años trabajando por y para
las personas, tres años que sin duda no han sido fáciles, que se
han tenido que tomar medidas complicadas en muchas
ocasiones, que se han tenido que pedir esfuerzos a los
ciudadanos y esos esfuerzos ahora están revirtiendo
precisamente con la pequeña mejora en los datos de empleo, en
esos diecinueve meses consecutivos de creación de empleo. Por
eso, creo que es necesario seguir en la dirección de lo que
hemos hecho hasta ahora con políticas valientes y consecuentes,
pero también adecuándonos a los nuevos escenarios dibujados
por esa paulatina recuperación económica.

Las cuentas que vamos a aprobar hoy son serias,
responsables y solidarias, no solo reflejan la preocupación por
las personas con pocos recursos, sino que es una apuesta clara
por los dependientes, por las personas con discapacidad, por la
infancia y por las familias como núcleo esencial de la sociedad
que han demostrado en estos duros momentos que hemos vivido
su fortaleza como institución y como núcleo de apoyo y
protección, pero sobre todo son unos presupuestos reales, como
real es la agenda social que ya ha comenzado a implantar el
Gobierno y que se va a ver impulsada con estos presupuestos
que ahora nos han presentado.

Esto no es marketing, son medidas reales que están dotadas
con fondos para financiarlas y que van a servir para garantizar
y defender los derechos de los colectivos más vulnerables. 

En esta tarea, Sra. Consellera, siempre va a contar con el
apoyo del Grupo Parlamentario Popular, igual que hoy lo tiene
para estos presupuestos. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Conxa Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Negar la realitat i dir que no hi ha patiment
social en aquesta comunitat i negar que l’ocupació que crea el
Partit Popular no provocarà més pobresa és negar la realitat i
vostès es passen tres anys negant-la. Però també han hagut
d’escoltar les entitats socials del tercer sector que han vengut
aquí a dir que la situació de crisi i les retallades socials que
estaven provocant des del Govern de les Illes Balears incideixen
directament en la situació de patiment de la població. 

Per això, vostès per fer-se una foto, per fer màrqueting, per
fer propaganda, per fer campanya han signat el Pacte per a la
inclusió social, el Pacte balear per a la infància d’UNICEF i han
aprovat amb els grups que han format part de la Ponència de la
infància vulnerable una sèrie de prioritats per dur a terme.
Aquestes prioritats que demanen les entitats del tercer sector
passen per augmentar les places de 0 a 3 anys, els suport als
centres educatius amb alumnat en situació de vulnerabilitat,
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augmentar els ajuts al menjador i que es paguin dins el curs
escolar, potenciar els educadors en medi ambient, de medi
obert, implementar progressivament una renda social adaptada
a la necessitat social, garantir la cobertura de les necessitats
bàsiques de les famílies, dur a terme iniciatives per garantir el
dret a l’habitatge, prioritzar les prestacions públiques a famílies
amb menors, complir el Decret de cartera de serveis socials que
vostès han congelat o augmentar els programes de serveis a
l’atenció a la discapacitat i potenciar el Servei de salut mental
en l’àmbit infantojuvenil.

Això són les prioritats que varen concloure i a les quals es
varen comprometre tots els grups polítics a la ponència
d’infància vulnerable, però és que el Pacte balear per a la
infància d’UNICEF que vostès varen firmar diu que es
comprometen a establir mesures concretes de suport a les
famílies amb atenció especial a la resolució de conflictes. I el
pacte per a la inclusió social diu que les mesures a les quals
vostès s’han compromès a garantir passen per assumir una
política transversal, una política transversal que tengui com a
prioritat la reducció de la pobresa i la integritat social i que les
polítiques econòmiques no generin pobresa i desigualtat.

Que el seu compromís, el que varen firmar, passa per
garantir a tota la ciutadania l’accés a drets, recursos i
prestacions bàsiques, a tota la ciutadania que ho necessiti, Sra.
Consellera, jo li dic que hi ha 550 famílies que no podran cobrar
la renda mínima, que tenen dret a la renda mínima i que no la
podran cobrar ara perquè no tenen pressupost per poder pagar.

També diu el Pacte per a la inclusió social al qual s’han
compromès a firmar que s’ha d’implementar progressivament
una renda social com a prestació de dret, dotada de forma
adequada a les necessitats actuals i vostès rebaixen la renda
mínima, la renda mínima que li record que més de la meitat del
perfil de solAlicitants de la renda mínima són persones menors
de 45 anys. Per tant, no es podran beneficiar de la renda
d’inserció laboral que se’n va a la Conselleria d’Ocupació.

S’han compromès vostès també en el Pacte de la inclusió
social a establir prestacions econòmiques per fill menor d’edat
de caràcter universal. Vostès s’han compromès a garantir
l’habitatge, hi ha més de 5.000 persones inscrites al registre per
poder accedir a un habitatge de protecció oficial i vostès no
destinen ni un sol euro a la promoció de l’habitatge de protecció
oficial. S’han compromès a impulsar polítiques educatives
inclusives d’alumnes amb necessitats educatives especials i al
reforç educatiu individualitzat. 

S’han compromès a ampliar i consolidar i donar estabilitat
als programes de formació, orientació i inserció laboral als
colAlectius vulnerables i encara tenen 450 alumnes amb risc
d’exclusió social que no poden accedir a la Formació
Professional Bàsica perquè vostès no firmen el conveni amb les
entitats perquè es puguin impartir, posant en perill les entitats
del tercer sector i els professionals que hi treballen. Fa pocs
mesos ens vàrem assabentar que una entitat del tercer sector
amb una trajectòria de 25 anys al servei de la inclusió havia de
tancar per manca de suport d’aquesta administració.

Miri, res, res del que es demana, res d’aquell compromís que
vostès han signat i s’han fet la foto, res de tot el que es demana
i els compromisos adquirits està inclòs dins aquest pressupost.
L’esforç pressupostari, el comprimís econòmic d’aquest govern
per al compliment dels tres pactes que vostès han signat
significa res, quedarà paper banyat. Vostè s’haurà de dirigir a
les entitats del tercer sector a través de la comissió de seguiment
que s’ha creat per dir-los: aquest pressupost de 2015 no podrà
complir el que nosaltres vàrem prometre a les entitats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, la Sra. Fina
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vostès podran dir el que diguin, però les
dades de l’INE són claríssimes, 2008-2011, 5 punts la pobresa,
un drama, però és que del 2012-2014, 9 punts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, el té en marxa?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Se’m sent?

Amb una renda per càpita cada any més baixa. L’Institut
Nacional d’Estadística, són les dades oficials, no sé d’on treuen
aquestes altres dades.

Llei de dependència, una altra dada objectiva que a més ha
explicat la consellera i ho ha reconegut, informes interns, no els
externs que efectivament manegen indicadors que ningú no ha
consolidat i que ningú no ha valorat.

Quatre anys, 10.300 persones, quatre anys, 2.000
d’incorporació de noves persones. Jo parl d’incorporació de
noves persones, jo parl d’incorporació de noves persones,
faltaria més!, Sra. Consellera, que no les mantinguéssim. De
10.000 i busques a 2.000.

Consorci APROP, és clar que ens preocupa el consorci, però
als grups parlamentaris, el Partit Popular em pot explicar per
què és positiu que un consorci que funciona bé, que va
possibilitar, per exemple, perquè hi havia l’administració
pública, que s’utilitzàs l’edifici de Marratxí per a residència
perquè era un consorci públic privat, això no s’hagués pogut
fer? Per què molesta al Consorci APROP l’Administració
pública? O és que se’n volen desfer d’això? Poca cosa que
tenim, poca cosa que tenim en discapacitat des de
l’Administració pública vostès em diuen que l’externalitzaran.
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És el model aquest del Partit Popular, senyora... -perquè ara
no em contestarà la consellera-, Sra. Bauzá? Pagar amb doblers
públics residències, fer una residència amb doblers públics i
oferir a una empresa que gestioni 24 llits sense cap tipus de
contraprestació per part de l’Administració pública? Ara farem
les residències a les empreses privades i els direm que en
gestionin la meitat? Perquè això és el que ens ha confirmat la
consellera. És aquest el model? Construir residències públiques
perquè després siguin, no concertades, residències privades, llits
privats?

I li faig una proposta, Sra. Bauzá, si és igual, si qué más da,
facem una esmena in voce que dels 2 milions i busques d’euros
que són a la Conselleria d’Economia passin a la Conselleria de
Familia, si qué más da, facem-ho, facem ara una esmena in
voce i així mantindrem els pressupostos de renda bàsica, total
qué más da, ho ha dit ella, idò a nosaltres no ens és igual.
Volem que sigui a Familia i veurà la contestació que fan els
sindicats al Sr. Conseller d’Economia, li diran que ha incomplit
el Pacte d’economia, perquè jo sí vaig ser a les negociacions del
Pacte d’economia, conjuntament amb el Sr. Abril, i varen
quedar claríssimes dues coses: que hi havia d’haver un mínim
per a aquesta nova renda d’Economia, i dues, que no sortiria de
la renda bàsica, ja han incomplert el pacte.

Facem aquesta in voce, incorporem els 2 milions que té
d’Economia els incorpori a les famílies, si vostè diu que li és
igual, el Partit Popular diu que li és igual. Idò facem-ho, per què
no? Perquè no els és igual, perquè vostès han de quedar bé amb
els sindicats, que em sembla molt bé, i complir el que han
pactat, però no a costa dels serveis socials. I amb la renda
mínima passa en aquest moment això exactament. Accepten o
no accepten aquesta esmena in voce? M’agradaria que la Sra.
Bauzá es pronunciés.

Després ja no vull tenir ja... si hem gastat més o hem gastat
menys, són les dades comptables, Sra. Bauzá. Miri, pressupost
liquidat l’any 2007, 80 milions; pressupost liquidat l’any 2010,
el darrer del pacte de progrés, 150 milions, li llevaré 10 milions,
Sra. Consellera de Cooperació, que seré molt generosa, i
d’Immigració, 140 milions. L’any 2011, perdoni l’any 2012,
136 milions liquidats, 136 milions, vàrem passar de 140 milions
a 136 milions, i vostès fan sempre la comparativa amb relació
al 2012, perquè els surt positiu, clar, es comparen amb vostès
mateixos, primer baixen i després pugen i es comparen amb
vostès mateixos i així sempre, clar, el resultat és en positiu.

Sent molt generosos pujaran ara a 141 i tal vegada amb els
pressuposts pujaran, amb els pressuposts al consell, 20 milions
més, li don 160 milions. Quina pujada han fet? L’esforç en
serveis socials es va fer l’anterior legislatura, però no per res, si
jo puc reconèixer que vostès volen fer més del que poden, els
puc reconèixer això i que dins les possibilitats fan el que poden
o intentin fer dins les possibilitats el que poden, però reconeguin
que la passada legislatura es varen fer coses positives, és que ni
una, todo era fiesta y desgaste y no pagar. No, no, reconeguin
almanco l’esforç que s’ha fet, perquè vostès ni això, duim
quatre anys i no reconeixen res, l’únic argument seu és que no
vàrem pagar i el que vostès varen trobar és el conveni de l’any

2010 quan varen entrar el maig de 2011, com ara està pendent
de pagar el de 2014, perquè el conveni es firmava el 2010, i això
tampoc no ho diuen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts, la Sra.
María José Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Miren, lo primero de todo
que quiero decir, Sra. Santiago, yo creo que nunca se me habrá
oído acusarle a usted ni de fiestas ni de nada...

(Se sent una veu de fons que diu: “¿que no?”)

... personalmente nunca yo... siempre he respetado que usted
tenía su forma de gestionar... 

(Se sent una veu de fons que diu: “Por favor”)

... en mí desde luego le invito que lo busque en el Diario de
Sesiones.

Mire, lo que le he dicho muchas veces es que una cuestión
es la que se pone en el presupuesto y otra es la que se ejecuta,
pero la importancia de consolidar presupuesto de cara al futuro
esa es la que he mantenido yo siempre porque uno presupuesta
lo que tiene disponible y eso son, en principio, las prioridades
de ese gobierno, si después, con el tiempo, ese gobierno le
puede dedicar otras partidas pues se podrán ir incorporando,
pero también podría ser que no, también podría ser que no, lo
importante es que este gobierno establece como prioridad el
área de Servicios Sociales. Yo no le discuto si usted ejecuta
equis o no ejecuta, yo le discuto tema presupuestario, que es
precisamente de lo que estamos hablando hoy.

Yo no voy a entrar en informes de pobreza ni en índices de
pobreza porque está claro que aquí nadie ha negado que haya
una situación difícil para muchas familias. Lo que sí voy a
decirle es aquellos compromisos que asumió este gobierno y
que ha cumplido. Como he manifestado antes para mí es
importantísimo que este gobierno entre sus prioridades
presupuestarias establezca tan claramente la del área de
servicios sociales, un 55% más de presupuesto no lo ha sufrido
ninguna de las consellerias aquí presentes, un 55% más de
presupuesto en esta legislatura se lo ha llevado la Conselleria de
Servicios Sociales, precisamente porque para este gobierno los
servicios sociales han sido una clara prioridad que se ha visto
reflejada en el documento más importante que aprueba un
gobierno cada año, que es el presupuesto autonómico.
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Hablemos de dependencia. Mire, yo no puedo entrar en el
juego de que ustedes incorporaron más gente en el ámbito de la
dependencia, lógicamente un sistema que se crea nuevo la
primera incorporación tiene que tener mucha más gente,
evidentemente, lo que no vamos a hacer nosotros es incorporar
de 10.000 en 10.000, tendríamos que inventarnos las personas
dependientes en esta comunidad autónoma, Sra. Santiago, eso
es razonable, el sistema se ha creado nuevo, pues se están
incorporando personas poco a poco, pero no me compare los
10.000 con una incorporación razonable anualmente. 

Es importante destacar que estamos en el presupuesto de
dependencia más alto destinado hasta la fecha, que son casi 100
millones. La nómina de dependencia está en 39 millones,
también el número más alto dedicado hasta la fecha, se han
pagado más de 24 millones en atrasos para las personas que
están recibiendo su prestación y herederos, yo creo que eso es
un verdadero compromiso con las personas dependientes. Es
importantísimo poder decir que a partir de 2015 no habrá ni una
sola persona en esta comunidad que está recibiendo una
prestación o herederos que tengan una deuda contraída ya sea en
esta legislatura o en la pasada, eso da igual. Se ha aumentado un
30% el dinero destinado a la financiación de plazas
residenciales en centros de día; se ha aumentado la cartera de
servicios, algo que exige la Ley de dependencia, por cierto; se
ha abierto la residencia de Sant Antoni que acaba con ese déficit
histórico que tenían en Ibiza; hemos llegado a una cifra récord
en personas que reciben alguna prestación y estamos en las
cifras más bajas de lista de espera, con lo cual yo creo que se
puede concluir perfectamente que no solamente no está
paralizada la dependencia sino que se le está dando un impulso
y se está garantizando su sostenibilidad.

En cuanto a la discapacidad, se ha aumentado el 24% el
presupuesto destinado a las plazas de discapacidad; el servicio
de atención temprana ha aumentado en un 131% su presupuesto;
se ha reducido el plazo de espera para obtener el certificado de
discapacidad, que antes estaba entre 7 y 9 meses y hemos
pasado a un mes y medio de lista de espera, es un tema
importante; hemos conseguido pasar de las subvenciones a los
conciertos, que saben perfectamente que era una demanda
histórica del sector; la inclusión social ha sido una prioridad
para este gobierno clarísimamente con un 142% más en
prestaciones básicas; una renta mínima de inserción que, les
guste o no, se ha triplicado, esto lo dice ya incluso hasta
UNICEF; la tarjeta básica que ha pasado de ser de una
subvención a una prestación, cosa que es importantísima; un
millón de euros destinado específicamente a la pobreza infantil,
con esa ayuda que viene del Estado; el Plan de apoyo integral a
la familia que va a ser una realidad en breve; el Plan de igualdad
que va a ser el segundo que sale además con otro gobierno del
Partido Popular porque, perdone que les diga, pero los únicos
planes de igualdad que ha habido en esta comunidad autónoma
se han aprobado por el Partido Popular.

Miren, yo creo que la madurez de una sociedad se mide
precisamente por su capacidad de dar respuesta a los nuevos
retos que surgen en el seno de su comunidad y dichos desafíos
yo creo que demandan ya alternativas creativas, políticas
reorientadas a la solidaridad, a la eficacia y a la eficiencia,
nuevos retos, nueva necesidades requieren, por tanto, nuevas
estrategias, y este gobierno está dispuesto a dar una estabilidad
a los servicios sociales buscando siempre la mejor manera, si

eso responde a su pregunta, buscaremos la solución mejor para
todos los servicios para garantizar su sostenibilidad.

Yo creo que estos presupuestos de 2015 están centrados en
el apoyo a las familias, en la lucha contra la violencia de género,
en potenciar la Ley de dependencia, en la lucha contra la
pobreza y la exclusión y en atender las necesidades de aquellos
que más lo necesitan, porque sin duda la recuperación sólo será
completa cuando llegue a todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat número 15, de globalitat, agrupació de
la secció 17, Familia i Serveis Socials amb les seccions i entitats
afins.

B. Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista, secció
17, Conselleria de Familia i Serveis Socials, al programa 313A,
centres assistencials, la RGE núm. 10985; al programa 313C,
mesures judicials i prevenció del delicte, RGE núm. 10974,
10990, 10969, 10970 i 10971; al programa 313D, protecció i
acció social, RGE núm. 10984, 10976, 10977, 10979, 10980,
10981, 10982, 10987 i 10988; al programa 313G, familia i
unitat de convivència, RGE núm. 10972, 10986, 10973; al
programa 313I, planificació i ordenació social,  RGE núm.
10989 i 10983; al programa 314A, pensions i prestacions
econòmiques, RGE núm. 10968 i 10975.

Del Grup Parlamentari MÉS, secció 17, Conselleria de
Familia i Serveis Socials, al programa 313A, centres
assistencials, la RGE núm. 11215; al programa 313D, protecció
i acció social, les RGE núm. 11216 i l’11217; al programa
313G, familia i unitat de convivència, les RGE núm. 11218,
11219 i 11220; al programa 313I, planificació i ordenació
social, la RGE núm. 11221. Secció 73, Institut Balear de la
Dona, al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la
dona, les RGE núm. 11222 i 11223.

De la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, secció
73, Institut Balear de la Dona, al programa 232C, promoció,
protecció i serveis per a la dona, la RGE núm. 10694.

Del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, secció 17,
Conselleria de Familia i Serveis Socials, al programa 00A, nous
programes i no classificats, 11101; al programa 313D, protecció
i acció social, RGE núm. 11100, 11083, 11104; al programa
313I, planificació i ordenació social, RGE núm. 11105, 11106
i 11102.

Per a la defensa conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Conxa Obrador, per
un temps de deu minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Presentarem les nostres
esmenes agrupades en blocs, per centres d’interès. 

El primer bloc té a veure amb esmenes a millorar la dotació
de la dependència, tot i que consideram que hi ha més de mil
persones que estan en situació d’espera d’una plaça residencial
i tres mil persones que hi tenen dret, però que no poden accedir
a una prestació, a un servei, hem considerat necessari la
presentació d’aquestes esmenes. Si volem ampliar el nombre de
places una de les opcions més ràpides que tenim al nostre abast
és la modernització de les residències públiques concebudes
com a mixtes, per a persones autònomes i per a persones amb
dependència. Actualment comptam amb 130 places vacants que
no poden ser utilitzades per persones amb dependència perquè
no estan adaptades. Per tant, l’esmena RGE núm. 10985 està
dotada amb 1 milió d’euros per a la rehabilitació i la
modernització de places públiques que estan vacants. L’esmena
RGE núm. 10984 està dotada amb un milió i mig per a la
concertació de places residencials. L’esmena RGE núm. 10979
dota d’un milió i mig per als convenis amb les corporacions
locals, per al manteniment i la creació de places de centres de
dia. Ens sorprèn la baixada d’aquesta partida destinada a
l’atenció a la dependència i ens negam a acceptar que no hi hagi
demanda de centres de dia, no hi ha demandes de centres de dia
perquè les persones que podien accedir a un centre de dia han
d’utilitzar la paga íntegra de la pensió per mantenir les seves
famílies i perquè l’augment del copagament d’aquestes places
residencials també els provoca que no vulguin accedir a una
plaça de centre de dia.

L’esmena RGE núm. 10977 està dotada amb 800.000 euros
als ajuntaments per a la incorporació de les persones amb
dependència immoderada, un grup que ha vist com el Govern el
treia fora del sistema de la dependència i el deixava sense ajudes
ni prestacions. Mantenir l’autonomia d’aquestes persones hauria
de ser l’objectiu prioritari per dos motius: per complir amb la
legalitat i per mantenir l’autonomia personal que abaratirà a la
llarga la despesa a la dependència. Les persones amb
dependència moderada han de poder continuar en aquest nivell
el màxim de temps possible, mantenir-les fora del sistema és
una pèssima decisió política. En definitiva, 5 milions que poden
sortir de les partides per contractar feines a empreses privades,
és una qüestió de priorització, i no és prioritària l’atenció a les
persones amb dependència per a aquest govern?, les persones
que tenen un dret assignat i que no hi poden accedir per manca
de pressupost?

L’altre bloc té a veure amb les esmenes d’inclusió social i de
lluita contra la pobresa: esmenes RGE núm. 10982, 10981,
10988, 10987 i 10980. Són moltes les entitats del tercer sector
que han hagut de retallar programes, acomiadar professionals o
tancar portes. La darrera, ja ho he dit abans, ha estat l’Ateneu
Alcari. Fa pocs dies la xarxa d’inclusió social també va
denunciar que hi havia 450 alumnes amb risc d’exclusió
pendents d’una signatura que encara estam pendents, ja ho he
dit abans, de la consellera a veure si la consellera d’Educació
signa la convocatòria de subvenció per a aquestes entitats del
tercer sector que es dediquen a la formació de menors en
situació d’exclusió.

Per això, consideram que el pressupost destinat a subvenció
a programes i serveis que atenen colAlectius vulnerables ha
d’augmentar, precisament per garantir la inclusió de les
persones amb discapacitat, de les persones en risc o d’exclusió
social. Per tant, estan dotades, aquest grup d’esmenes, amb
1.900.000 euros per a les entitats que treballen amb persones
amb discapacitat intelAlectual o sensorial en els centres especials
d’ocupació, per a les persones amb malalties mentals greus en
els centres de dia, per a les entitats que treballen la integració de
persones amb discapacitat psíquica, per al benestar dels malalts
neurodegeneratius i grans dependents; en definitiva, per a
subvencions a entitats dirigides que treballen amb persones en
situació de risc de vulnerabilitat. 

El bloc de pobresa té a veure amb la realitat que vivim en
aquests moments, una realitat que ens situa a una de les
comunitats on ha augmentat o ha crescut més l’índex de
pobresa. Per tant, les esmenes RGE núm. 10973 i 10972 estan
dotades amb un total de 800.000 euros destinats directament a
les dones embarassades sense recursos i a mares en situació de
precarietat per a la criança dels seus fills i filles. Recordem que
la dotació que preveu el Govern balear per a aquest colAlectiu és
de 36.000 euros, tot i haver aprovat una llei que diu que dóna
suport a aquestes dones.

L’esmena RGE núm. 10989, amb 3 milions d’euros més per
dotar el Pla de prestacions bàsiques. Ja hem argumentat la
necessitat d’augmentar aquesta dotació perquè en aquests
moments els ajuntaments fan de contenció de les demandes
d’ajudes econòmiques i els ajuntaments amb les transferències
que reben tant de l’Estat com del Govern no poden fer front a
aquest increment de demandes.

L’esmena RGE núm. 10983, 5 milions més per a la renda
mínima d’inserció. L'esmena 10975, dotada amb 300.000 euros
va per duplicar el pressupost de la targeta bàsica destinada a
l’adquisició de productes de primera necessitat. L’esmena RGE
núm. 10968, amb 100.000 euros, per a prestacions econòmiques
a joves que passen de ser tutelats a ser extutelats, és a dir, quan
compleixen 18 anys que passen a la seva autonomia, a una vida
independent, una vida independent sense cap recurs i al carrer.
L’esmena RGE núm. 10986, dotada amb un milió d’euros per
dotar els ajuntaments d’un fons d’atenció a la pobresa
energètica, perquè consideram alarmant les dades que
demostren, d’una banda, l’augment de la pobresa i, d’altra
banda, que més de tres mil llars s’hagin quedat sense el bons
socials de la llum. En definitiva, 10 milions més per impulsar
mesures urgents contra la pobresa de les persones. 
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I el bloc destinat a menors preveu una dotació d’un total de
900.000 euros més, amb l’esmena RGE núm. 10974, per
impulsar la contractació d’educadors de carrers; l’esmena RGE
núm. 10990, amb 400.000 euros, per tal que els ajuntaments
puguin crear i augmentar les places destinades al Programa
Alter, una de les reivindicacions de les entitats socials en el
pacte va ser aquesta, i això està firmat i està compromès pel
Govern. L’esmena 10969, 30.000 euros per a programes de
prevenció contra l’abús sexual infantil que desenvolupen les
entitats. L’esmena RGE núm. 10970, amb 60.000 euros, per a
programes d’emancipació de joves extutelats. I l’esmena RGE
núm. 10971 la retiram perquè consideram que és cert que el
Govern no té competències en temes d’acolliment familiar, tal
com havíem plantejat en aquesta esmena.

En definitiva, nosaltres donarem suport a les esmenes que
presenta el Grup MÉS i també a les presentades pels diputats no
adscrits i volem assenyalar que aquestes esmenes que presenta
el Partit Socialista tenen a veure amb el compromís del Partit
Socialista amb el futur de les persones i dels colAlectius més
vulnerables d’aquesta societat. Aquestes esmenes marquen la
línia que presentarà o que defensarà el Partit Socialista en el
futur govern de les Illes Balears, en el futur que tendrà a veure
també amb el futur de les persones més vulnerables d’aquesta
societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres hem fet especialment esmenes
de substitució perquè, bé, totes les esmenes són de substitució,
sabem que els pressuposts de la conselleria estan molt ajustats
per fer altres tipus d’esmenes i hem llevat, perquè ho hem
valorat, ho hem estudiat i hem analitzat, de la partida
d’interessos. Sabem que la partida d’interessos està
absolutament inflada, vostès ens diran que no, que no és veritat,
que no és cert, que està molt ajustada, ens diran que no volem
pagar als bancs, no és això, pensam que s’ha de fer una altra
relació amb els bancs, però no és l’espai ni el moment per
discutir aquest tema, però jo els recordaré que les úniques
esmenes que ens han aprovat que fossin d’importància en aquest
parlament, almanco al Grup MÉS, l’any 2012 varen ser dues
esmenes, una de renda bàsica i una altra de pla de prestacions
bàsiques, que eren un total de 9 milions d’euros, i va ser
precisament de la partida d’interessos. 

Casualment, allò que ens negaven a les comissions, allò que
ens negaven en el debat parlamentari, es veu que per pressions
dels ajuntaments i per pressió del consell els varen dir que el
(...) era impossible mantenir-ho així, que la renda bàsica era
impossible mantenir-la així i el darrer horabaixa, em record
molt bé, vàrem pactar aquestes esmenes i, oh!, sí que va ser
possible dels interessos, no era possible, no era possible perquè
estava ajustat, 9 milions d’euros d’interessos. Si vostès veuen un
poc el seguiment de la liquidació dels pressuposts veuran com

d’aquesta partida es lleva per dur a altres partides, per exemple
a Salut. Per tant, nosaltres mantenim que sí, que aquesta partida
està inflada i no la pot gestionar en exclusiva el Govern sinó que
ha de ser el Parlament també que el dirigeixi, que li digui com
ho ha de fer i pensam que d’aquesta partida pot anar molt a
serveis socials i a sanitat com després, més endavant,
expressarem. 

L’altre punt amb menys quantia, perquè és una quantia més
simbòlica, però vaja, també important, és de la partida de
Marivent. Nosaltres defensam que Marivent ha de ser un espai
públic, ha de ser un museu públic, ha de ser un parc públic, està
en una zona, no sé si vostès viuen prop, jo que estic molt prop
d’aquesta zona, no hi ha cap espai públic per als infants en
aquella zona, no hi ha cap espai públic només hi ha la platja de
Cala Major i en canvi tenim un espai fantàstic allà tancat 365
dies a l’any per... -sí, sí, s’escandalitza vostè, Sra. Aguiló?-, 365
dies a l’any tancat un parc fantàstic, que podria ser fantàstic. Bé,
idò, el podem deixar a la Casa Reial perquè venguin el mes
d’agost, però la resta de dies ha d’anar aquí. A més, li podem dir
a la Casa Reial que no tenim cap problema, que si vol venir li
podem deixar el palau, però que es paguin ells les vacances.
Total, que tendríem uns 500.000 euros dels doblers que hi ha
destinats al palau, 1.400.000, podríem deixar el manteniment
del parc i el manteniment del museu, però que una... i que si ell
volgués, si la familia reial vol venir que ho pagui, una bona
partida d’aquest podria anar a serveis socials. No deim cap
animalada, això passa a molts d’espais d’Europa, que els palaus
que utilitzen els soberanos, com va dir ahir el conseller en
determinats moments, després són espais públics. 

Per tant, nosaltres les nostres esmenes les treim d’aquestes
dues partides i també té un retret especial, nosaltres farem tot el
possible, creguin-me, perquè hi hagi un canvi de govern d’aquí
uns mesos i això també serà el primer compromís que tendrem
de fer modificacions de crèdit amb relació a les propostes que
presentam avui. Per tant, són propostes que nosaltres pensam
que són absolutament ajustades i absolutament necessàries per
a aquest país. 

Una és d’un milió i mig d’euros per acabar els centres de dia
del municipi de Palma, cedits pel municipi de Palma i que
havien d’acabar, els terrenys cedits pel municipi de Palma, i que
havia d’acabar el Consorci sociosanitari que no estan acabats.
Tres centres de dia. Em diran que no hi ha doblers per a
inversions? No em diguin això com a argument, tenim el Palau
de Congressos, la inversió que es fa en el Palau de Congressos,
no podem dedicar un milió i mig per acabar tres centres de dia?

Sra. Consellera, si vostè creu, jo no m’ho crec, però si vostè
té tantes dades i està tan segura que és impossible que les
persones majors ocupin aquests centres de dia, renegociï amb
l’ajuntament per a centres de salut mental, que sí que és
necessari. L’estructura arquitectònica ho permet. Si tenim
doblers per al Palau de Congressos hem de tenir doblers per als
centres de dia de la nostra comunitat autònoma, tres que estan
cedits, dos d’ells mig acabats.
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Una altra de les esmenes que nosaltres presentam és de 3
milions per continuar implementant la concertació de centres de
dia i places residencials amb els ajuntaments. És cert que ara ha
pogut baixar la demanda de centres de dia, perquè com que hi
ha més atur la gent pot ocupar-se de les seves persones majors,
però com que estam en una economia absolutament temporal
molts d’ajuntaments es troben amb la necessitat que durant uns
mesos de l’estiu, tres, quatre, cinc mesos de l’estiu necessiten
aquests centres de dia, hi ha més demanda a l’estiu d’aquests
centres de dia. Idò, podria fer fórmules de concertació
temporals, no tot l’any, però sí temporals. El cas és que els
ajuntaments necessiten aquesta concertació de places de centres
de dia i de residències. Un milió més perquè sigui ja definitiu
durant l’any 2015 i no una cosa tan progressiva que ha durat
quatre anys del centre d’Eivissa Sant Jordi. 

Joves amb risc, escoltin-me, escoltin-me bé, i ho poden
demanar perquè no és una cosa exagerada, tenim entitats del
tercer sector que es responsabilitzen dels menors que han estat
tutelats fins els divuit anys per l’administració i que els va per
via subvencions europees o per bancs que han de demanar al
Banc d’Aliments menjar. Això passa a la nostra comunitat
autònoma. Nins que fins els disset anys, disset anys i 364 dies
estaven tutelats per l’administració pública passen a ser tutelats,
tutelats no, passen a ser acollits per una ONG, per entitats del
tercer sector i han de demanar borses d’aliments al Banc
d’Aliments. Això no ho podem consentir. Nosaltres feim una
proposta perquè se subvencionin o se concertin aquestes places,
el que millor els vagi, de 200.000 euros.

El mateix amb la renda d’emancipació, teníem una renda
d’emancipació l’any 2010 i l’any 2011 i el Govern del Partit
Popular la va derogar, teníem un decret, hi va haver la promesa
de la Sra. Castro, consellera en aquell moment d’Afers Socials,
i supòs que amb el beneplàcit del Sr. Bauzá, del president
Bauzá, que l’any 2015 com a màxim es recuperaria. Doncs
aquesta renda no hi és i tenim els menors, els joves que fan els
disset, divuit anys tutelats per l’administració pública que
queden absolutament desemparats a la nostra comunitat
autònoma. És una de les prioritats que surt a la ponència de la
infància, que, a més, em va venir a explicar el coordinador de
fiscals de Menors, que era un tema central, doncs, no tenim
pisos suficients, no tenim subvenció suficient per al tercer sector
i no tenim aquesta renda bàsica, aquesta renda bàsica
d’emancipació per als menors.

Allò de la renda mínima és insuportable, ja li dic, li diu el
tercer sector. Vàrem fer una roda de premsa on hi havia tota la
representació i li va dir, la situació econòmica és insuportable,
es necessiten ajudes econòmiques per fer front a les necessitats
de les famílies, les famílies no poden viure amb contractes de
treball de tres o quatre mesos. Davant això tenim un govern que
redueix la renda mínima. No m’ha contestat, Sra. Bauzá, a veure
si accepta aquesta transacció, en un moment podríem fer la
transacció, si 2 milions que té el d’economia passen a familia,
que els consells insular ja duen temps gestionant això i ho tenen
molt per mà. Em dirà que no, segur que em dirà que no, perquè
no da la mismo, claro que no da lo mismo, perquè ja cobreixen
una promesa o un acord que varen fer amb els sindicats a costa
de serveis socials, això passa. Nosaltres feim una proposta de 6
milions d’euros.

Després, finalment, el tema de dona. Nosaltres hem de
reconèixer que hi ha hagut un canvi molt positiu des que varen
canviar a la primera directora de l’Institut Balear de la Dona,
que tan sols no anava a fer feina, anava un pic a la setmana a fer
feina, tenim ara una directora que va cada dia a fer feina i això
es nota molt, amb aquests dos anys que du s’ha notat, serveis
que s’havien paralitzat s’han tornat a posar en marxa, s’han
tornat a posar en marxa, eren serveis que ja existien i que es
varen paralitzar amb la Sra. Meseguer, crec que es deia, i ara
amb l’actual directora de l’Institut Balear de la Dona continuen.
No ens agrada el model pel qual han optat pel tema de
concentrar totes les dones maltractades a un edifici, no ens
agrada, podem entendre que era una oportunitat, però pensam
que és un model que genera moltes dificultats i problemes al
llarg del temps, però també hi ha insuficients recursos en
aquesta partida. I en demanam dos concrets, un, directament a
l’Institut Balear de la Dona perquè ampliï els horaris dels
serveis actuals. La passada legislatura hi havia un horari
ampliable de matí i horabaixa, ara, en aquests moments, només
és el mati el tema d’assessorament d’informació a la dona,
pensam que és absolutament insuficient, s’ha d’ampliar a
l’horabaixa. Davant un tema tan sensible com és el
maltractament hem de tenir un horari molt flexible i molt ample
perquè les dones hi puguin anar en qualsevol moment, fins i tot
nocturn, hi ha dones maltractades o vulnerables de ser
maltractades que tenen horaris molt concrets per poder anar-hi
i si ho feim de vuit a tres o de nou a dues és molt complicat. 

Després, 100.000 euros també per a unes subvencions als
ajuntaments que pensam que són les entitats o l’administració
que més coneix les necessitats territorials per proximitat, i en
aquest pressupost falten doblers per a això.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Abans de començar amb la defensa de l’esmena
presentada permetin-me fer una sèrie de consideracions i
valoracions generals al pressupost de la secció 17, de la
Conselleria de Familia i Serveis Socials, i primer permetin-me
fer una prèvia, miri, jo segur, segur, no els pens discutir que per
a vostès els serveis socials són molt importants, això jo no ho
discutiré, crec que és així, però miri, jo els he de recordar que fa
dos anys només que tenen una conselleria, vostès varen
començar, l’executiu del Sr. Bauzá va començar aquesta
legislatura sense una conselleria específica de Serveis Socials i
les partides anaven, si tots ho recordam, estaven dins l’àmbit de
Sanitat. Vull dir, jo no tenc cap dubte, però vostès no
començaren amb una conselleria de Serveis Socials.
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Miri, la nostra aposta és i era, evidentment, que aquesta
conselleria hauria d’haver estat present des de l’inici des de la
constitució mateixa del Govern, però vostès varen decidir que
això no fos així i, miri, jo els he de dir que està bé, està bé el
que bé acaba i, senyores i senyors del Partit Popular, vostès han
hagut de rectificar, ho han fet, i, per tant, sens dubte és el millor
que podien fer perquè jo els he de dir que només l’encerten
quan rectifiquen. Mirin, nosaltres per coherència els he de dir
donam per bona aquesta rectificació, evidentment, perquè hi
creim. Aquest canvi crec que ha significat i significa, sens
dubte, una millor situació dels serveis socials de les Illes. 

Volem significar també que els pressuposts que vostès han
presentat han pujat, és cert, els pressuposts de Serveis Socials
pugen amb relació a l’any passat i això sempre és una bona
notícia, per tant, nosaltres ho podem celebrar; però mirin,
nosaltres hem de dir, hi podem estar d’acord també tots i totes,
que ara, en aquests moments, patim una situació, avui en dia, on
els treballadors pateixen una minva de salaris, on la precarietat
laboral cada dia es fa més visible, on moltes famílies en la
nostra societat que són o poden ser els nostres veïns, els nostres
amics, els nostres familiars, coneguts, pateixen i molt, pateixen
i molt, tenen menys ingressos i menys drets, menys drets en
salut, en educació i menys drets civils, drets que el Partit
Popular ha retallat i que nosaltres pensam que, precisament,
aquesta conselleria, la de Serveis Socials, ha de ser la que doni
respostes a les situacions de vulnerabilitat, a les situacions de
precarietat, en definitiva a les situacions d’injustícies socials.

Mirin, no podem oblidar, de cap manera, que el 2013 la taxa
d’atur era del 22,3%, la mateixa que el 2011, no negam que el
2014 haurà baixat, ens acostarem a un 20%, però encara, encara
hem d’estar tots d’acord que estam molt lluny de les taxes de la
mitjana de la zona euro, que està al voltant del 12%.
Malauradament, no podem dir que el fet de tenir feina fa que en
aquests moments siguin persones que han sortit del risc
d’exclusió, i és per mor de la precarietat laboral que patim, però
no per tenir feina estable o per tenir feina en hores a la setmana,
aquesta és una realitat de la nostra comunitat.

Volem també incidir en un aspecte dels comptes d’aquesta
conselleria, malgrat no haver presentat una esmena específica
no podem més que esmentar i denunciar que als comptes de
Serveis Socials es fa patent la confirmació de l’incompliment
del Pacte per l’Ocupació. El conseller d’Economia es va
comprometre a tenir una partida per al pagament d’una renda
d’inserció laboral per a les persones aturades majors de 45 anys
i, alhora, a la vegada, no baixar la renda mínima de serveis
socials; però una vegada més denunciam aquest incompliment,
aquest incompliment per part del Partit Popular en les seves
propostes ja que ara ens trobam que en els pressuposts
presentats per serveis socials hi ha una baixada de quasi 2
milions d’euros. 

Retallen en serveis socials en matèria de renda mínima 2
milions, lamentable, a nosaltres ens pareix absolutament
lamentable...

(Remor de veus)

... per favor, si... és que m’estic despistant, si hi ha...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

... si estan parlant, s’estan creuant, de veritat, se’m fa molt
difícil poder continuar l’argumentació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, he aturat el temps. Senyors diputats, per favor, els
preg silenci.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, gràcies, presidenta. Bé, lamentable, deia que això
era lamentable, primer pel que significa i segon per constatar
una altra vegada l’incompliment per part del Partit Popular.
Això són fets objectius, senyors diputats i diputades, fets
objectius.

Ara pas a mantenir i a defensar l’esmena RGE núm. 10694,
al programa 323C, de l’Institut Balear de la Dona, amb
l’objectiu d’aplicar mesures de promoció, protecció i serveis per
a la dona a Formentera. Primer vull dir que a la coalició que
represent ens ha satisfet constatar la més acurada aposta en els
pressuposts de 2015 que ha fet aquesta secció, però dit això,
vostès ja saben de la mancança de serveis, com ara, per
exemple, una casa d’acollida, una llar d’acollida o d’organismes
judicials de jutjats de violència de gènere a Formentera i, per
tant, els programes de prevenció, protecció i serveis per a la
dona que es facin a l’àmbit de l’illa esdevenen i es converteixen
en una prioritat. 

Mirin, la decisió d’eliminar el Servei d’Atenció a les
Víctimes, que era un servei que funcionava feia més de vint
anys a les Illes i que ara és més necessari que mai ja que moltes
persones no poden pagar un advocat o un psicòleg a més dels
desplaçaments per anar a Eivissa amb tot el que això comporta;
mirin, això va significar un clar retrocés important en matèria de
protecció a les víctimes que en la majoria dels casos les
persones que utilitzaven aquests serveis eren víctimes de
violència de gènere en situacions molt greus, molt greus i molt
difícils, si les situacions són complexes i complicades de per si,
entendran -entendran- que més dificultoses seran si no tenen una
cobertura immediata per part dels professionals adients per
intentar resoldre el conflicte. Els o les usuàries d’aquests serveis
han perdut un dret molt important, i nosaltres no hi podem estar
d’acord, no podem estar d’acord amb una retallada en un servei
que utilitzen majoritàriament les persones que més ho
necessiten.
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Per altra banda, hem de dir que el cost d’aquestes oficines
d’atenció eren mínims ja que es mantenien mitjançant convenis
de colAlaboració amb el ColAlegi Professional d’Advocats i
Psicòlegs. Els vull recordar que Balears és l’única comunitat
autònoma de tot l’Estat espanyol que no dóna aquest servei a les
persones que han estat víctimes del delicte, però vostès aquesta
dada no la donen, no la donen mai. Aquesta dada la pateixen les
persones més febles i més necessitades. Sincerament, esper,
esper que aprovin aquesta esmena. És de tenir molta moral, ja
sé que en tenc molta, però bé, ho intentaré i continuaré, però la
veritat, esper que reflexionin i per un minut, tan sols per un
minut, es posin a la pell d’una persona que necessita aquesta
atenció, una atenció d’uns professionals i que no trobi la solució
a la seva illa. Aquestes mancances no passen, vostès ho saben,
aquestes mancances no passen a la resta de les illes i, per tant,
és una clara discriminació i nosaltres intentarem que amb
aquesta proposta que els feim pretén millorar i ara esperarem el
que ens contestarà.

Nosaltres hem plantejat aquesta esmena per palAliar aquestes
dificultats, si vostès no la prenen en consideració tancaran els
ulls a una problemàtica important i ja els dic jo, tancant els ulls
no solucionen els problemes, tancant els ulls el que
aconseguiran serà ensopegar una vegada i una altra amb els
mateixos errors. Per tant, els demanam que rectifiquin i no
s’entestin amb el no pel no, no és bo per a ningú i sobretot,
sobretot, no és bo per als ciutadans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara per a la defensa conjunta de les esmenes del
diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
hem presentat una sèrie d’esmenes a aquesta secció, com a les
altres també amb l’esperit d’intentar millorar el que poden ser
aquests pressuposts, que sobretot parlant de serveis socials
segurament coincidiríem tots que mai no són suficients, que els
recursos són els que són, però nosaltres pensam que hi hauria
algunes coses que sí que es podrien aconseguir.

La primera de totes pensam que hi ha d’haver un canvi de
reorganització per a major eficàcia i coherència en tot el que és
política d’immigració. És a dir, no sabem molt bé per què quan
es va crear la Conselleria de Serveis Socials no va ser
transferida a aquesta conselleria, perquè pensam que seria molt
més coherent que estigués a la Conselleria de Presidència;
pensam que seria bo i que de qualque manera la política social
tendria molt més sentit.

Hi ha altres esmenes, com per exemple una que és repetida,
que presentam cada any, que pensam que el Govern de les Illes
Balears s’hauria de fer càrrec del servei de teleassistència que
presten els ajuntaments. Sabem que hi ha consells insulars que
tenen ajudes per als ajuntaments, crec que són el d’Eivissa i el
de Menorca que tenen ajudes per als ajuntaments, el de

Mallorca no; aleshores hi ha una certa discriminació amb els
ajuntaments que han d’assumir amb recursos propis aquest
recurs de teleassistència, que pens que és un recurs molt
necessari i molt utilitzat per al conjunt dels ciutadans.

Una altra esmena és que consideram que la Direcció General
de Coordinació del Govern, que no té molt de sentit que s’hagi
de dur des de Vicepresidència, aquests doblers es podrien
destinar precisament a protecció i a acció social, i pensam que
això, els 308.000 euros anirien molt bé a aquesta partida que
s’ha vist reduïda.

Una és augmentar en 2 milions d’euros el programa 313, que
hem vist que ha tengut una baixada enguany de 2.449.907 euros;
pensam que aquesta que va dirigida als ajuntaments no té cap
sentit ni un, ens agradaria que se’ns explicàs per quin motiu es
rebaixen 2.449.000 euros als ajuntaments quan tots sabem que
precisament els que presten realment directament el servei són
els ajuntaments i no el Govern; és a dir, qualsevol persona que
requereix ajuda de serveis socials en qualsevol de les seves
necessitats, la primera institució a què acudeix precisament és
l’ajuntament. Ens agradaria que se’ns explicàs per què s’ha
reduït aquesta partida.

També demanam una partida d’ajudes en situació
d’emergència que sigui convocada i gestionada pels
ajuntaments, acompanyada de programes personalitzats. Per què
ho deim així?, perquè els ajuntaments cada dia, cada dia, cada
dia es veuen en la necessitat d’haver-se de fer càrrec
precisament de persones en una situació de necessitat, que no hi
ha cap administració que se’n faci càrrec i que els ajuntaments
han d’assumir. Li pos un exemple: una persona major que és a
l’Hospital de Manacor, d’Inca, de Son Espases, però que des de
Salut consideren que es converteix en un sociosanitari, i ens
diuen a l’ajuntament, telefonen el matí a l’ajuntament i ens
diuen: “Aquesta persona, que ens diu que no té casa, que no té
cap tipus de recurs, l’hem d’enviar a qualque lloc”.
L’ajuntament el mateix dia o l’ha d’ingressar a una residència
pagant l’ajuntament, o bé l’ha d’ingressar al centre de dia, o bé
li ha de pagar els recursos necessaris perquè aquesta persona
pugui ser atesa i no estigui tota sola.

Una nova partida, i és un programa nou, pensam que també
la conciliació de la vida laboral i familiar, però sobretot hi ha
moltes famílies que tenen aquesta necessitat perquè són
persones que fan feina durant la temporada d’estiu, tenen
necessitat precisament de dur els seus infants a les escoles
d’estiu, i pensam que també estaria bé que es convocàs una línia
d’ajudes perquè els ajuntaments que fan aquestes escoles
d’estiu, que donen jo diria un molt bon servei també social,
també poguessin tenir una línia d’ajudes.

Sempre s’ha dit i sempre s’ha criticat, aquesta legislatura,
que allò de les subvencions s’havia d’acabar, que aquest govern
on donava subvencions, però hi ha entitats que precisament
necessiten aquestes ajudes, que són entitats precisament que
donen un servei que l’administració no dóna. Pensam que
s’hauria d’obrir una línia d’ajudes precisament per a aquestes
entitats que donen aquest servei directament als ciutadans de
colAlectius diversos -discapacitats, salut mental, etc.- perquè
poguessin tenir més recursos per donar cobertura a totes les
seves necessitats.
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I la veritat és que aquestes són les esmenes que nosaltres li
presentam, però m’agradaria retornar una miqueta al debat que
hem tengut anteriorment, i dir-los que a part d’obrir aquestes
línies d’ajudes que s’obren als ajuntaments i que també les
reconeixem i les valoram, i que a més agraïm, també estaria bé
que es cuidàs una miqueta que els ajuntaments la cobrin; per
exemple, el Pla intercultural de convivència 2013 no sé si era
seu o de la Conselleria de Presidència, és igual, és un servei que
hem donat els ajuntaments; de l’any 2013 els ajuntaments no
han cobrar un euro, vull dir que duen damunt les seves espatlles
un servei que en principi és competència del Govern i el duen
damunt les seves espatlles. Les quotes dels centres de dia dels
plans 20 que feien els ajuntaments amb el Govern i que de
qualque manera havien de cobrar del Govern, el 2013 tampoc
no estan cobrades. El que és intervenció comunitària de l’any
2013, una quantia important, tampoc no s’ha cobrat per part dels
ajuntaments. 

I el consell insular fa exactament el mateix, el consell insular
tampoc no paga d’hora els ajuntaments. A mi m’agradaria que
de cara al futur, és a dir, els que hagin de dur aquests debats, de
cada vegada els serveis socials quant al Govern tenguin menys
importància, i diré per què: perquè consider precisament que és
una excepció que de manera íntegra s’hauria de transferir als
consells insulars i no duplicar precisament les competències.
Pens que són els consells insulars, juntament amb els
ajuntaments, els que han d’assumir aquesta competència, i crec
que aquesta legislatura, i sobretot aquest darrer any, hem anat al
revés, és a dir, més enllà de donar més competències als
ajuntaments o donar més competències als consells insulars el
que hem fet ha estat posar més personal, posar personal d’aquest
a dit perquè ens faci feines polítiques en el Govern, precisament
per recuperar tot allò que és dels consells insulars; aquella tasca
que fan amb la gent gran, amb la gent major, precisament hem
posat un comissari polític -veig que la Sra. Consellera riu
perquè tots dos sabem de qui parlam- precisament per controlar
tota la gent gran perquè és una àrea que no hem de deixar només
als consells sinó que nosaltres també ens en volem aprofitar. Jo
crec que hem d’anar al revés, jo crec que de cada vegada els
consells insulars han de tenir més competències, han de tenir les
competències perquè estan transferides en serveis socials, i el
que ha de fer el Govern és simplement coordinar.

Però hi ha una cosa amb què no puc estar d’acord del que ha
dit la consellera, i és que avui no hi ha demanda de centres de
dia. No és ver, no és ver; és a dir, els centres de dia -jo li parlaré
del municipi de Manacor- estan tots al cent per cent, estan tots
al cent per cent. Però a més no només es tracta que no hi hagi
places vacants, sinó que no totes les places són concertades del
Govern, és a dir, obliguen els ajuntament a haver de pagar un
35% de les places dels centres de dia amb fons municipals; és
a dir, el Govern no ha ampliat les places concertades, té
exactament les mateixes. Clar, els centres de dia tenen més
places i qui les ha de pagar?, els ajuntaments, i jo crec que això
és una passa que ens fa falta donar, crec que hem de concertar
més places i de qualque manera haurien d’estar cobertes al cent
per cent. Per exemple centres de dia que tenen un cost
aproximat d’uns 500.000 euros anuals, que no és poca cosa,
l’ajuntament s’ha de fer càrrec d’un 35%, d’una competència
que segurament és del Govern i que també és del consell, però
els ajuntaments es fan càrrec del 35%, perquè quan tenen un
ciutadà del seu municipi que necessita una plaça de centres de
dia i no hi ha més places concertades no li queda més remei que

pagar-la i abonar-li la diferència de la quota que paga, que és
aproximadament d’uns 400 euros. 

Jo crec que en això sí que hi podria fer més feina, a pesar
que li he de dir que com a conselleria no estam a disgust, crec
que els ajuntaments se senten ben tractats, a pesar que
consideram que podrien fer molt més. Reconeixem l’increment
que ha tengut la conselleria aquests darrers anys, però jo em
quedaria amb dues coses, Sra. Consellera: primer, oblidi-se’n,
és a dir, traspassi realment les competències als consells
insulars, no dupliquin la feina precisament del Govern i dels
consells insulars; no parlaven d’una sola administració, una sola
competència?; no ho han fet amb serveis socials, és a dir,
aquests càrrecs de confiança que li he reafirmat a vostè sap per
què són, per fer coses que estan fent els consells insulars i
sobretot per tenir comissaris polítics. I, segon, ampliï les places
concertades, fan falta més places concertades; moltes d’elles no
es cobreixen precisament perquè hi ha molta gent, moltes
famílies que avui no poden dur la seva persona major a un
centre de dia, no tenen els recursos suficients, és a dir, no és
perquè no ho necessitin, i nosaltres pensam precisament que el
recurs de centre de dia és un recurs molt apropiat perquè és un
recurs intermedi entre la residència i poder estar les 24 hores del
dia a ca seva, que seria allò desitjable, però hi ha persones i
famílies que no poden, hi ha persones i famílies que fan feina i
no els queda més remei que durant unes hores dur-los al centre
de dia, però no només és que no els quedi més remei, sinó que
crec que l’atenció que es dóna als centres de dia també és molt
bona precisament per a les persones majors que tenen una certa
dependència.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. En torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Margalida Serra.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament debatem avui aquestes esmenes presentades pels
diferents grups parlamentaris a la secció 17, relativa a Família
i Afers Socials. Crec que quan tenim la responsabilitat de parlar
dels diferents pressuposts de la comunitat autònoma és molt
fàcil venir aquí, fer demagògia, dir què s’ha de llevar d’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 s’ha vist incrementat en un 18%.
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Des del Partit Popular valoram molt positivament aquest
augment, igual que ho fèiem ja l’any passat. Els pressuposts
reflecteixen any rere any l’aposta que fa aquest govern per
millorar l’estat del benestar dels nostres ciutadans. També és
cert que per molt elevada que sigui la quantitat destinada a
aquesta conselleria mai no serà suficient, mai no és suficient
quan parlam de família i afers socials. Però per responsabilitat
avui el que toca és fer una gestió més eficient, fer el mateix amb
menys, no gastar el que no tenim, i ja no serveixen les fórmules
del passat. Això de gastar el que no es té s’ha acabat.

Pel que fa referència a les esmenes sobre dependència, hem
de ressaltar que per al 2015 és la partida que presenta el major
augment i assoleix els 99,27 milions, és a dir, un 29% més, el
que permetrà implantar nous serveis per a l’atenció d’aquest
colAlectiu i les seves famílies, com és la teleassistència o el
servei d’atenció a domicili d’alta intensitat. La partida destinada
a nòmina de dependència continua essent ampliable, i parteix
d’una quantitat inicial de 39 milions d’euros, un 37% més que
el 2014, la partida més elevada que mai s’ha contemplat. I el
més important, liquidar tots els deutes que arrossega
l’administració amb els beneficiaris de la Llei de dependència.
D’aquesta manera els pressuposts del 2015 faran front a tots els
deutes d’enrere que, per cert, el Partit Socialista ens presenta
nou esmenes per incrementar els programes de menors i família,
i ho fa llevant del servei de dependència, de la partida 313, com
són ajuda a domicili, servei de promoció de l’autonomia
personal, licitació del SAD d’alta intensitat, i licitació de la
teleassistència, on el pressupost per al 2015 és de 3.200.000
euros i vostès volen que en llevem 2.700.000, és a dir, un 70%.
Per una part ens diuen que allò que es destina a dependència no
basta i per l’altra ens presenten esmenes en què en disminueixen
la quantitat. Jo puc entendre la bona voluntat de les seves
esmenes, però creim que seria desvestir un sant per vestir-ne un
altre.

Pel que fa al grup d’esmenes que fan referència a menors i
família, aquesta partida també tendeix la tendència a l’alça, amb
un increment d’un 5%, i arriba als 12 milions d’euros, una
aposta clara pels programes de família amb la posada en marxa
de la intervenció psicològica i dels tractament terapèutic per a
casos de violència familiar, o la potenciació del servei de
mediació familiar, que passa de 85.000 a 150.000 euros.
L’Oficina de Defensa dels drets del menor també veu un
important augment, i es volen iniciar les obres del nou centre
per a joves amb mesures judicials a Son Tous.

Quant a inclusió social, s’ha de recordar que aquesta partida
en el pressupost de 2014 va ser la que major augment va tenir,
un 15%, i per al 2015 també hi ha un increment, i a més s’ha de
ressaltar una sèrie de programes per a les persones en risc
d’exclusió que estan lligats a la promoció de llocs de feina, com
és el cas de la renda mínima d’inserció, que arriba als 9,46
milions d’euros, 4 dels quals es destinaran a renda activa
d’inserció social, majors de 45 anys aturats de llarga durada,
que seran gestionats pel SOIB. També s’inclou com a novetat
un fons extraordinari per a pobresa infantil dotat amb 1 milió
d’euros, i que serà distribuït entre tots els municipis de la nostra
comunitat, que complementarà la partida de l’Estat. Igualment
la partida que va destinada a convocatòria de subvencions a les
diferents entitats que treballen amb el tercer sector també es veu
incrementada: passarà dels 2,5 als 3,2 milions d’euros, i es farà
tot l’esforç possible perquè aquestes entitats puguin disposar

dels doblers com més aviat millor. I quant al Pla de prestacions
bàsiques per al 2015 es mantendrà l’increment del 142%, que
suposa una inversió de 8,96 milions d’euros.

Quant a les esmenes del Grup MÉS i del Grup Socialista
sobre l’obertura de la residència de Can Raspalls d’Eivissa els
he de dir que aquest pressupost ja contempla l’obertura
progressiva d’aquesta residència. I pel que fa a la contractació
de places residencial per a persones amb dependència i persones
amb discapacitat aquest govern des del primer dia ha volgut
donar solucions a aquests colAlectius, i aquest pressupost de
2015 també contempla un increment de places i serveis de
discapacitat. Però com vostè sap, aquestes competències de
discapacitat s’han transferit als consells insulars, com ho va
demanar el sector, i es financen via la secció 32.

Quant a les que fan referència a l’Institut Balear de la Dona,
tots els esforços i recursos són pocs per ajudar aquestes dones.
El pressupost s’ha incrementat per segon any consecutiu, quasi
2,5 milions d’euros, el gruix del qual es destinarà a programes
per a dones víctimes de violència de gènere, i es consolida així
la millora que s’està duent a terme quant al sistema d’atenció
integral i altres mesures similars.

Pel que fa a l’esmena de la Sra. Font d’incrementar la
partida de mesures de promoció, protecció i serveis per a la
dona a Formentera, li he de dir que la partida del conveni amb
Formentera va ser la mateixa per als anys 2010 a 2013; l’any
passat es va ampliar i per al pressupost de 2015 es torna a
augmentar. Aquesta partida ha sofert un augment d’un 25% en
dos anys, i el que s’intenta és ser equitatius tenint en compte les
dones ateses i els serveis donats.

Quant a les esmenes del Sr. Pastor, creim que són unes
esmenes que afecten les qüestions d’estructura organitzativa del
Govern. Aquestes serveixen per a la millor atenció a les
necessitats actuals dels ciutadans. 

Quant a l’esmena número 53 del Grup MÉS per ampliar
convocatòries d’ajuts per a entitats que treballen amb colAlectius
de dones joves embarassades, els volíem proposar una
transacció: que s’ampliï la partida amb els 36.000 euros, però
que la disminució siguin 6.000 euros de protocol de la secretaria
general, i els altres 30.000, en lloc de llevar-los de deute públic,
ja que el pagament del deute públic és una obligació i no un
capritx del Partit Popular, es disminueixin de la partida del fons
de contingència.

I, per acabar, a tots ens agradaria acceptar moltes de les
seves esmenes presentades, però els pressuposts de la comunitat
vénen condicionats per un deute que hem de continuar pagant
i per un dèficit que hem de continuar complint, per tant s’ha de
prioritzar i fer els esforços necessaris per intentar donar
cobertura a totes les necessitats, que evidentment són moltes,
amb els recursos que tenim. El Partit Popular té clar que les
polítiques socials han de ser una prioritat en la gestió de
qualsevol administració. 
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Els pressuposts per a 2015 reflecteixen una vegada més
l’aposta que fa aquest govern per aquestes polítiques, havent
tornat a incrementar un 18%. Pot ser que no coincidim amb
vostès en quines actuacions s’han de dur a terme o quines
partides hem de posar o llevar, però l’augment d’un 29% en
dependència, donant més serveis, destinant una major partida a
nòmina de dependència i pagant tot el deute que hi havia,
l’increment a familia, menors i a l’Institut Balear de la Dona
així com la creació d’un fons extraordinari de pobresa infantil,
d’1 milió d’euros, augment de subvencions per a entitats del
tercer sector o els programes destinats a persones amb risc
d’exclusió que estaran lligats a la creació de llocs de feina són
apostes clares del govern popular per ajudar a les persones amb
més necessitats.

Per tot l’exposat, el nostre grup no donarà suport a aquestes
esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada...

(Alguns aplaudiments)

... un momentet, Sra. Diputada, un momentet, per favor, si pot
aclarir exactament la transacció als serveis.

Gràcies. Bé, abans de passar al següent debat li demanaria
a la portaveu del Grup MÉS, i així ja ho tendríem clar per a la
votació, si accepta o no aquesta transacció que li acaba de fer la
portaveu del Grup Popular.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, president. Després de nou compareixences de consellers,
més de mil folis estudiats, més de dos-centes cinquanta esmenes
presentades, més de quinze dies entre comissió i plenari
debatent els pressuposts, una esmena, idò, sí, la veritat, amb
molt de gust l’acceptarem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam al següent debat. Debat número 16, de
totalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut, amb les
seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista,
secció 18, Conselleria de Salut, la RGE núm. 10875; secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, la RGE núm. 10922; F12,
Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, la RGE núm.
10901; F14, Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull, 10903.

Grup Parlamentari MÉS, secció 18, Conselleria de Salut, la
RGE núm. 11201; secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, la RGE núm. 11202.

Per a la defensa conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyors i senyores diputades. Som aquí per aquest
debat a la totalitat del pressupost de Salut per a l’any que ve, un
debat de política sanitària, un debat sobre els pressuposts que
presenta el PP, els darrers pressuposts del PP.

Vàrem tenir oportunitat d’escoltar el conseller a comissió i
podríem resumir en quatre punts el que ens va dir: són uns
pressuposts austers, però que intenten aproximar-se a la despesa
real; continuen en la línia de control de despesa pública, per
complir un objectiu de dèficit i consolidació fiscal; són per
consolidar mesures estructurals; i, una obvietat, que donen
assistència sanitària. Ens va venir a dir, no tancarem el Servei
de Salut, asseguram l’assistència sanitària, asseguram el
pagament de nòmines i intentarem estabilitzar plantilles. No va
parlar ni d’aspectes quantitatius ni qualitatius. El trist d’un
conseller de Salut és que no va marcar ni un objectiu en salut.

Fa un any, aquí, vostè es va marcar dos objectius per a l’any
14, un, posar en marxa l’hospital nou de Can Misses i posar la
radioteràpia. Ni una cosa ni l’altra, ha passat un any, ni
l’hospital està obert ni la radioteràpia hi és, és més, la
radioteràpia ni està adjudicada un any després. Per tant, ens
trobam davant uns pressuposts que són insuficients, que són
injusts i que són també irreals. Rep la conselleria 1.317 milions,
123 milions més, i l’ib-salut 1.290, un 10% més. 

Vostè va dir ja en la compareixença en comissió que els
doblers no eren suficients, que n'hi faltarien per pagar nòmines,
per a capítol 1, per a capítol 2 i per a capítol 4. Això va dir vostè
en comissió. I clar, darrerament, aquells pressuposts que eren
tan bons per a l’any 14, ara, el Consell de Govern, amb tres fites
diferents, li han ampliat el crèdit. 24 d’octubre, 35 milions; 21
de novembre, 25 milions, 12 de desembre, 15 milions. Això
sense comptar els 16 milions que amaguen de farmàcia del mes
de desembre.

Per tant, la conclusió és que aquell pressupost per a enguany
no eren tan bons, perquè li han hagut de fer només en sis
setmanes 76 milions d’ampliació de crèdit, i també vol dir que
ha gastat més del que tenia, quan sempre havien dit que només
gastarem el que tenim. I si això no és poc, ja ens va dir la
Sindicatura de Comptes que havien gastat 236 milions sense
reserva de crèdit l’any 2012, factures en els calaixos, i ara també
hem sabut que han hagut de demanar dos crèdits per valor de
278 milions d’euros aquests darrers mesos per a Salut. 

Això són qüestions per, com a mínim, fer un marc
pressupostari del que vostè ens presenta avui, un poc més de
20.150 euros per habitant, a la cua d’Espanya i que només
representa un 32% del pressupost de la CAIB. Totes aquestes
són dades negatives per als ciutadans, però són xifres que
expressen el model assistencial sanitari i la qualitat que vostès
es marquen. 
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Torn a dir que sempre hi ha hagut un problema de
finançament, ho hem dit des de fa anys. El trist és que vostè,
que forma part d’un govern des de fa quasi quatre anys, no ha
solucionat el problema de finançament, però sí que ha canviat
el model sanitari. Deien que era insostenible, ineficient i que
necessitava canvis estructurals, idò no ens aconseguit millor
finançament, però sí han modificat el sistema sanitari.
Evidentment, vostès no utilitzen aquest pressupost ni per
redistribuir riquesa, ni per tornar drets que han llevat ni per
acomplir necessitats en atenció sanitària, educació o atenció a
la dependència. Més desigualtat, més fractura social i menys
oportunitats per als ciutadans. 

Aquests pressuposts el que fan és consolidar la seva política
sanitària que queda reflectida en el Reial Decret 16/2012,
pèrdua de dret universal a l’assistència sanitària, retirada de
20.000 targetes sanitàries a persones que no tenen una atenció
sanitària normalitzada, modificació de cartera de serveis,
copagament farmacèutic dels pensionistes, els altres
copagaments continuen vigents i demà mateix poden ser posats
en funcionament, i de mica en mica descapitalitzar el Servei de
Salut. A poc a poc el PP fa els seus moviments.

Després de tres anys de retallades, de treure més de 1.351
persones tenim la sanitat com la tenim, els professionals han
perdut drets econòmics per IT, han augmentat la seva jornada
amb menys salari, han perdut dies de descans, n'han tret 1.351
o, per exemple, perceben un 32% menys de carrera professional.
Ja no parlem dels ciutadans, els ciutadans des d’una taxa per la
targeta sanitària fins que ja no tenen les garanties que tenien en
l’anterior legislatura, ni defensor de l’Usuari i derogació del
decret de garanties.

I a l’àmbit assistencial, quatre apunts: tancament dels centres
de salut a les cinc i mitja; les mamografies preventives estan a
225 dies de llista d’espera; unes llistes d’espera que s’han doblat
-li agradi o no, s'han doblat-, la llista d’espera per a una
intervenció quirúrgica, de 51 a 95 dies, i s’han triplicat en
consultes externes, de 10.000 a 105, i de proves
complementàries, ja ho sap vostè, no hi ha dades, hi ha qualque
dada de proves de diagnòstic d’imatge, però es nega,
repetidament, a contestar sobre llista d’espera de colonoscòpies,
gastroscòpies, etc. Evidentment, duim tres anys de desgavell en
gestió sanitària, vostè n'és un exemple, és el tercer conseller, sis
secretaris generals, etc. 

Jo no sé que ens prometen amb aquests pressuposts en salut
perquè, bé, l’altre dia vàrem tenir oportunitat de parlar del nou
hospital de Can Misses, jo li vaig donar tota una sèrie de dades,
no n’ha negat cap ni una, cap ni una, 12 milions de sobrecosts
financers de la inversió d’obra de quasi 11 milions d’euros, 22
milions més per modificació d’IVA o un hospital recepcionat fa
tretze mesos que ha pagat 15 milions ja i que no funciona, i no
funciona perquè encara no ha adjudicat sis concursos, més d’un
absolutament necessari.

És un pressupost que puja a capítol 1, és veritat, però és que
ve d’anys que s’ha reduït de manera considerable, un capítol 2
que no és creïble, on són aquelles conclusions de la ponència de
salut mental? Per què feim una ponència de salut mental si
després les conclusions no es veuen reflectides en el
pressupost?, on són? Perquè això és el problema. Una altra dada
que també l'afecta a vostè, despesa farmacèutica que augmenta,

un 7% ha augmentat el darrer any, i vostè enguany es gastarà
180 milions d’euros. Tenien enguany un pressupost de 157
milions, acaba de tenir una ampliació de crèdit de 25 i en
pressuposta 137 per a l’any que ve, Sr. Sansaloni, això són
cartes marcades i són cartes que són incorrectes. Li he dit abans,
el darrer Consell de Govern ampliació de crèdit de 76 milions
i crèdits ha hagut de demanar els darrers mesos per valor de 278
milions d’euros. 

Ara ningú no està content, no estan contents els malalts i no
estan contents els professionals. Miri, avui hi ha un diari que
publica el que possiblement i desgraciadament és el rècord, un
pobre nin, alAlot, de Menorca, que a la fi l’han operat, tres anys
ha esperat, tres anys. Aquesta és una imatge de la seva gestió.

Però jo, Sr. Sansaloni, acabaré aquesta intervenció, dient-li
que li deman, i esper que ho contesti, és si aquests pressuposts
de la Conselleria de Salut serviran per retirar la targeta, la taxa
per la targeta sanitària, si serviran per retornar l’Oficina de la
defensora de l’usuari, si serviran perquè els ciutadans tornin a
tenir un decret de garanties de demora, si serviran per millorar
i reduir aquesta espectacular pujada de llistes d’espera; si aquest
pressupost servirà perquè recuperin els nostres ciutadans el dret
universal a l’atenció sanitària, si tornarà a aquests 20.000
ciutadans que els varen retirar la targeta sanitària si els tornarà
a donar una atenció sanitària normalitzada...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Vicenç, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... si serviran per retirar el copagament farmacèutic dels
pensionistes, si serviran per obrir els centres de salut fins a les
nou del vespre, si serviran per contractar aquests 1.351
treballadors sanitaris que han tret al carrer, si serviran per
recuperar el 32% de carrera professional i si serviran, per
exemple, per adequar els antics hospitals Son Dureta, Verge del
Toro o Can Misses; serviran per incorporar les conclusions de
la ponència de salut mental?

Jo li podria posar més exemples, però desgraciadament totes
aquestes preguntes tenen la mateixa resposta, aquest pressupost
no serveix per a aquestes preguntes, no donen resposta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicenç, ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... a les necessitats dels ciutadans i dels professionals sanitaris.
Per aquest motiu nosaltres no els podrem donar suport en aquest
pressupost.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Grup Parlamentari MÉS, té la paraula
la diputada Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Enfocarem aquest debat com una esmena
a la totalitat perquè pretenem fer una esmena a la totalitat, és a
dir, a la política sanitària que reflecteixen aquests pressuposts.
Confii, com li he dit també a la consellera de Familia i Serveis
Socials, que no ens faci una relectura de la compareixença que
va tenir a la comissió, com han fet altres consellers que han
tengut una espècie de bis de la Comissió de Pressuposts que ja
està feta i està publicada per si algú vol la pot llegir. 

Nosaltres no donarem suport als pressuposts que vostès
presenten per dotze o tretze raons. Una, perquè manté l’exclusió
sanitària, no donarem mai suport que excloguin 16.000 persones
en situació d’irregularitat administrativa i que no els donin un
tractament normalitzat. Tenir un metge de salut, tenir un metge
de familia, de capçalera, és el normal. Hi ha 16.000 persones en
la nostra comunitat autònoma que no el tenen, per molt que
vostès vulguin pintar les coses com vulguin. Aprovarem un
decret llei, Sr. Conseller, per desobeir la Llei Montoro, que ens
pareix bé, per què no ho fa amb la targeta sanitària? Ens pot
donar una raó en aquest debat, en què beneficia la sanitat balear
tenir aquestes 16.000 persones fora? Una sola raó, no em doni
l’argument que compleix la llei, li don un detall, incompliran la
Llei Montoro a través d’un decret llei, com han fet altres
comunitats autònomes, ho faci com Galícia, com Catalunya,
com Astúries. Quin benefici aporta treure 16.000 persones
d’això?

La segona raó per la qual no donarem suport a aquests
pressuposts, perquè manté el cobrament de la targeta sanitària,
tot i que vostès ara, en període electoral, el redueixen un 20%,
però mantenen la targeta sanitària que és un dret. Vostès, això,
s’imaginen que ho hagués fet la Conselleria d’Educació que els
nins haguessin de pagar 10 euros per tenir una targeta
d’escolarització?

(Se sent una veu de fons que diu: “No donis idees”)

No, no, no en vull donar cap d’idea, però vostès s’ho
imaginen? Idò, ho han fet amb la targeta sanitària, la targeta
sanitària que és un dret, el dret a la salut, han fet una targeta
sanitària amb una taxa de 10 euros. Ara del voltant de 10 euros,
ara rebaixada. Una autèntica barbaritat, perquè estan obligats a
donar assistència sanitària, a més, complicada amb la seva
gestió, però vostès mantenen aquesta taxa, i no els donarem
suport.

No hi ha doblers per pagar les nòmines de l’any 2015, Sr.
Conseller, no hi ha doblers per pagar les nòmines de 2015. Quan
vostès varen entrar varen acusar el pacte, l’anterior govern, que
no hi havia doblers en els calaixos per pagar les nòmines, doncs
bé, s’aprovaran uns pressuposts que pressupostats ja sabem, ja
sabem que no hi ha els doblers suficients per pagar les nòmines
de 2015, no és que no hi hagi liquiditat quan hi ha un canvi de
govern, és que avui s’aprovaran uns pressupostos en què no hi

ha doblers suficients i això demostra el que dèiem l’any 2012,
l’any 2013, l’any 2014 i ara ho tornam a dir l’any 2015 que
aquests pressupostos no estan ajustats a la realitat, però ja no de
capítol 2, ni de capítol 4 ni d’inversions, del principal, del que
es bloqueja a 1 de gener que són els pressupostos... perdoni, que
és el capítol 1 que són les nòmines, no tenim pressupost
suficient. I això ho demostra -i ja ho ha explicat el Sr. Thomàs-
les diferents modificacions de pressupost que ha hagut de fer
des de l’any 2012 fins al desembre de 2014 per pagar les
nòmines el darrer trimestre. 

I m’agradaria que m’explicàs aquí com ho fa, com li accepta
el conseller de Pressupostos que vostè faci una modificació de
crèdit no justificada, perquè quan un fa una modificació de
crèdit justifica que tal vegada que en dependència esperaven
3.000 persones  i ho han solAlicitat 7.000 i com que hi ha un
increment de demanda..., però vostè com ho justifica perquè no
han contractat més gent, no han contractat més gent, què
justifiquen?, que els pressupostos no estaven ajustats?, com ho
justifiquen?, perquè no contracten més gent, no han obert un
nou centre, no s’ha acabat una obra d’un hospital i l’han hagut
de dotar sense previsió de... no n’hi ha, simplement és que no
està pressupostat.

A vostès que els agrada tant l’externalització, etc., si ara
vostè externalitzàs l’ib-salut i a algú se li ocorregués presentar
el pressupost que vostè ha presentat aquí per a l’ib-salut els
tècnics de l’ib-salut li dirien que és baixa temerària i el
descartarien, i vostès avui aquí als pressupostos ens presenten
una baixa temerària d’ib-salut, que és el principal institut de la
comunitat autònoma, una baixa temerària. 

No són reals, per tant no li donarem... baixa temerària, sí,
millor que l’any 2013, millor que l’any 2014, és cert, però baixa
temerària. No els donarem suport perquè no són reals. 2013,
pressupostat, 1.187 milions; liquidats, 1.674.

No li donarem suport, Sr. Conseller, perquè quan hi ha 1.300
treballadors i treballadores sanitaris acomiadats, quan hi ha
quiròfans d’hospitals públics tancats durant tot l’any, quan hi ha
llits públics dels hospitals públics tancats, vostès opten per la
concertació. Per què no dediquen aquests doblers de la
concertació a contractar treballadors públics que puguin
mantenir aquests llits oberts o aquests quiròfans obert?, per què
no ho fan?, per què opten per la concertació? Nosaltres no estam
en contra de la concertació, però quan l’hospital, quan la sanitat
pública estigui al cent per cent. Si la sanitat pública no està al
cent per cent no concertem. Primer facem que la sanitat pública
estigui al cent per cent. 

No li donarem suport perquè no conté ni hi volen posar la
figura del defensor del pacient, no ho sé, busquin per Lloseta,
tal vegada troben algú disposat, perquè per un assessor de la
consellera d’Educació sí que ho volien, fins i tot estaven
disposats a fer-hi un subdirector de relacions amb Europa que
se n’havia anat d’IB3, sí que estaven disposats a cercar doblers
per això, però per a la defensora del pacient és el darrer d’aquest
govern i aquesta defensora del pacient, que és una normativa
europea, no constarà.
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No li donarem suport perquè manté l’absurd de no voler
modificar un sistema informàtic perquè els pensionistes no
hagin de pagar més dels vuit euros que els toca pagar per
medicaments, que això és una modificació del sistema
informàtic i no ho volen fer i vostè mateix ho reconeix als
pressupostos per primera vegada, que hi ha una partida de 2
milions i mig, 2 milions i mig que corresponen als pensionistes,
que els tendrà el Govern i que els gestionarà el Govern com
vulgui o se’ls estalviarà, a efectes pràctics...

No li donarem suport perquè privatitza, o externalitza, el que
vostè vulgui, un servei bàsic per a la salut que és la radioteràpia.
Li vaig demanar els serveis que teníem externalitzats i per
exemple a l’Hospital Son Espases: alimentació a pacients,
bugaderia, neteja, seguretat, manteniment, biblioteca, impremta,
arxiu d’històries clíniques, servei de gestió i residus,
desinfectació i desratització, servei d’aparcament, guardaria i
ludoteca, televisió, telefonia, màquines de vending, servei de
cafeteria i restaurant, però un servei bàsic com la radioteràpia?,
cap, un servei bàsic com la radioteràpia, és que això és un bot
qualitatiu, és un bot qualitatiu!, que un servei que es necessita
per una situació quasi extrema en salut, vostès el privatitzen, és
a dir, una empresa obtendrà beneficis de la salut dels ciutadans,
sí, senyor, o li farà... o tendrà beneficis zero l’empresa a què ho
adjudiqui? Tendrà beneficis, una empresa obtindrà beneficis
d’un servei en què t'hi va la vida..., sí... ohh!, idò sí, jo no pago
impostos, Sr. Camps... jo no pago impostos, Sr. Camps, perquè
una empresa...

EL SR. PRESIDENT: 

Preg silenci, Sr. Diputat, (...)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...obtengui beneficis, jo pag impostos perquè hi hagi bons sous
públics, bons serveis públics, perquè hi hagi bons gestors
públics, però no perquè una empresa obtengui beneficis de la
meva salut, no, no ho vull, això és una diferència entre vostès i
nosaltres, no ho vull! Radioteràpia, no neteja, radioteràpia.

No li donarem suport perquè no se substitueixen les baixes
mèdiques, el personal de l’Administració pública que està més
en contacte amb la possibilitat d'estar malalt, no li donam les
baixes mèdiques. 

No hi ha cap partida -ja vaig molt de pressa perquè el temps
vola aquí damunt- per iniciar la recuperació de l’espai de Son
Dureta i es renuncia d’una forma clara a Verge del Toro, perquè
no hi ha cap partida i vostès ja varen dir que era irrecuperable.

No hi ha cap mesura per un dels principals problemes de la
nostra comunitat autònoma que són les llistes d’espera, cap
partida per fer això!

Un altre tema, un any més ens du una memòria que no
coincideix amb els pressupostos, ja en van quatre, però vaja,
això ja seria anecdòtic després de tot el que he dit, això és
anecdòtic després de tot el que he dit, ni llistes d’espera, ni la
targeta bàsica, ni l’exclusió... ni aquest apartheid, ni substituir
les persones ni els doblers per al capítol 1.

Després només li faré una pregunta, perquè vostè no ho
sabia quan va venir a la compareixença, a través d’una esmena
del Partit Popular que varen integrar als pressupostos, hi ha
121.000 euros que li passa Presidència per a campanyes. Ens
agradaria que ens contestàs, quina campanya?, i per favor, sigui
un poc més concret del que ha estat la consellera de Família i
Serveis Socials que ha dit de sensibilització i promoció, però no
ha concretat res pus. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Govern té la paraula el
conseller de Salut -s’obre qüestió incidental-, per un temps de
quinze minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores diputades i senyors
diputats, és curiós quan un puja a aquesta tribuna i veu l’esmena
a la totalitat que presenten els dos grups de l’oposició, tant el
grup del Partit Socialista com el Grup MÉS, amb una diferència,
i és que el Grup Socialista presenta una esmena a la totalitat a
tot el que pugui ser el pressupost de Salut, tant a la conselleria
com al Servei de Salut com a les dues fundacions, tant la
d’investigació com ja Fundació Banc de Sang; i el Grup MÉS
presenta esmena a la totalitat exclusivament al que és la
conselleria i al que és el Servei de Salut, però també faré menció
expressa als dos diputats no adscrits que han presentat també
esmenes a aquests pressuposts.

Feia aquesta diferència entre el posicionament del Grup
Socialista i el posicionament del Grup MÉS perquè curiosament
quan gratam després en les esmenes individuals veim que
presenten una esmena a la totalitat al pressupost, per exemple,
de la Fundació Banc de Sang i no presenten cap esmena
concreta per millorar, per retocar o per modificar el pressupost
d’aquesta entitat en qüestió. Per tant, crec que aquí el que ens
falta és una mica de serietat i no abordar aquest debat com a un
no a todo com fa el Partit Socialista; però, a més, si
s’aprofundeix un poquet més en la qüestió de les esmenes
presentades pel Grup Socialista un se n’adona, primer, que no
tenen absolutament gens de memòria històrica i no centraré gran
part del meu discurs en aquesta memòria històrica quan qui ha
pujat a aquesta tribuna a criticar aquest pressupost en l’esmena
a la totalitat va pujar també a aquesta tribuna a defensar un
pressupost sanitari molt més baix que el que avui presentam,
però a més de no tenir cap memòria històrica, tampoc no
proposa res per incrementar la disponibilitat de crèdit en aquest
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pressupost de 2015. Per tant, dues qüestions: una, gens de
memòria històrica i dues, no es proposa incrementar la partida
ni per a la conselleria ni per al Servei de Salut, això és una falta
de serietat, si bé és cert que tant el diputat no adscrit Antoni
Pastor com la portaveu del Grup MÉS sí que han presentat dues
esmenes en les quals després entraré.

Dic que no tenen absolutament gens de memòria històrica i
els fets tampoc no acompanyen a les paraules dites en aquest
plenari i dic els fets i la memòria històrica perquè qui ha pujat
aquí en nom del Partit Socialista va defensar a finals de 2009 el
seu darrer pressupost. Va dir que “per al proper any -l’any
2010- se’ns presenta un repte afegit que ens demana un
sobreesforç, un esforç que suposarà donar una passa més en
l’optimització dels recursos i en la millora de la gestió, doncs és
conegut per tots que ens enfrontam a un escenari de recessió
econòmica global i de contenció de la despesa”, perquè havia
baixat el pressupost sanitari. Continua dient el diputat socialista,
en aquells moments conseller: “sens dubte, ens veurem obligats
a ajustar-nos el cinturó, però la qualitat i les prestacions
sanitaris no es tocaran”. Això deia el portaveu socialista quan
era conseller, baixava el pressupost, nosaltres -com li deia ara-
el pujarem i, a més, els fets varen demostrar que l’any 2010 ha
estat l’any de liquidació pressupostària més elevat de tota la
història del Servei de Salut, no es va ajustar el cinturó ni va fer
allò que havia de fer, va mirar cap a una altra banda i va deixar
el problema al govern posterior. Sr. Thomàs, vostè va gastar
més que mai baixant el pressupost, i això no és en absolut un
exemple a seguir. 

Per tant, falta de rigor a l’hora de presentar les esmenes
perquè podria entendre que poguessin dir els portaveus dels
grups Socialista o MÉS que aquest pressupost és insuficient,
que aquest pressupost no s’ajusta a la realitat, com vostès han
dit. Jo, el que us puc dir és que el pressupost inicialment aprovat
en aquesta cambra més elevat de la història per al Servei de
Salut; per al Servei de Salut ni el conseller Thomàs amb la
consellera Santiago quan estaven debatent al Consell de Govern
ni cap conseller dels que m’han precedit ha pogut pujar en
aquesta tribuna defensant 1.290 milions d’euros per al Servei de
Salut.

Vostè, Sr. Thomàs, es va gastar a l’any 2010 obrint Son
Espases, començant l’activitat en el mes d’octubre de l’any
2010, més de 1.400 milions d’euros de despesa corrent quan hi
havia un pressupost inicialment aprovat de 1.150. És veritat que
el que vostè va dir que faria no es va atrevir a fer-ho, perquè no
va ser capaç de fer-ho, que era ajustar-se el cinturó com deia als
pressuposts de 2010 quan va pujar aquí a defensar-los, ens va
disparar la despesa i nosaltres hem hagut de fer aquesta tasca de
contenció que vostè anunciava i no va saber fer. 

La liquidació dels anys 2011, 2012 i 2013 ens aboca a una
rebaixa de la despesa real al Servei de Salut, la despesa
generada l’any 2013, amb activitat pròpia de 2013 com a eina
de control que és el nostre forescast, dóna una xifra de 1.246
milions d’euros, però és veritat, havíem de presentar una xifra
superior a pesar que vostè mai no la va presentar, havíem de
presentar una xifra superior perquè Can Misses ha començat la
seva activitat, perquè tenim un nou hospital, perquè volem posar
la radioteràpia i per tant el que hem de fer és continuar
combatent les llistes d’espera. 

Li vaig manifestar a la interpelAlació que fa quinze dies vostè
em feia aquí, en aquest parlament, en aquesta interpelAlació, Sr.
Thomàs, em parlava també de llistes d’espera i li vaig fer la
menció: vostè em parla de la demora mitjana, és veritat que hem
hagut de prioritzar en tema de priorització clínica, però el
nombre de persones, li vaig dir que el darrer tall que vàrem
presentar... i que vostè mai no va comparèixer davant els
mitjans de comunicació per presentar les llistes d’espera ni
tampoc mai no va presentar les llistes d’espera de proves
complementàries ni tampoc no les contestava a preguntes, el
que li vull dir, Sr. Thomàs, és que el nombre de persones en
llista d’espera quirúrgica..., sap que nosaltres vàrem presentar
14.150 persones i vostè al juny en deixà 13.600.

Per tant, Sr. Thomàs, crec que la credibilitat i la serietat ve
aquí quan ho defensa de paraula i després els fets l’acompanyen,
vostè va pronosticar que s’hauria d’ajustar el cinturó, no va ser
capaç de fer-ho i, per tant, després hem pagat aquestes
conseqüències, però com li deia el Grup Socialista per justificar
la feina presenta tot un grapat d’esmenes, un gruix important,
però cap encaminada a rebaixar altres partides per poder-les
destinar a Salut. 

Sí que és veritat que dins aquesta gestió que solen fer els
socialistes en lloc que quan he pujat aquí i he dit que prioritzam
l’assistència sanitària i dedicam a assistència sanitària els
recursos perquè la nostra priorització son les llistes d’espera, no
podem fer obres de forma desmesurada, hem intentat tancar
aquelles, com per exemple Can Misses; vostè pot sortir aquí a
donar dades parcials i aquestes coses, però el que és clar és que
després del modificat de Can Misses que es va tancar, als
ciutadans de les Illes Balears els costarà menys la concessió de
Can Misses que el projecte inicial que vostè va deixar.

Com deia, però, les esmenes van en el sentit que no són
capaços -les esmenes socialistes- de pujar els crèdits inicials
dins tema de Salut, no me’n dirà ni una, Sr. Thomàs, que digui
“el Servei de Salut en lloc de poder gastar 1.290 milions d’euros
en podrà gastar més d’aquesta xifra”, però del que sí se’n cuida
és d’intentar incloure més de 66 milions d’euros en accions,
programes i inversions dins el Servei de Salut, unitats bàsiques,
un nou sociosanitari, centre de salut, per exemple, al tema de
Camp Redó... 

El Govern del Partit Popular diu que la gestió acurada dels
recursos s’ha de destinar a assistència i una vegada que tenguem
tots els reptes assistencials tancats, després podrem fer noves
inversions en infraestructura, però la versió que vostè proposa
és no incrementar els crèdits inicials per poder possibilitar
major despesa en salut i a més redistribueix més de 60 milions
d’euros per tal de fer obres i inversions. Això, Sr. Thomàs,
permeti’m que li digui que és bastant irresponsable.
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Entrant en les propostes del Grup MÉS, el Grup MÉS sí que
proposa un increment quant a la possibilitat de despesa, però
quan un se n’adona de com ho fa hem d’entendre que va a allò
fàcil, va a allò fàcil perquè el que fa és rebaixar el capítol 3, de
deute públic i d’amortitzacions, quan sabeu que hi ha una llei
d’estabilitat pressupostària i quan sabeu que hi ha un article a la
Constitució que així ho justifica i, per tant, estam obligats a
pressupostar d’acord al deute anterior. I també ho fa el Sr.
Pastor, pressuposta sense tenir en compte l’article 135 de la
Constitució Espanyola i pressuposta sense tenir en compte la
Llei orgànica d’estabilitat pressupostària. En el cas del Sr.
Pastor transfereix 40 milions d’euros del capítol 3 a la
Conselleria de Salut, supòs que és un error de centre gestor,
devia voler transferir-ho al Servei de Salut, que és la secció 60;
però després el Sr. Pastor també fa esment en el mateix sentit,
però d’una manera més acurada a noves necessitats de centres
de salut, per exemple, centre de salut d’Artà, per exemple un
nou centre de salut de Manacor, d’altres centres de salut i una
modificació necessària dins l’Hospital de Manacor, a grans
trets. 

Sr. Pastor, el que li he de manifestar és que des de la
conselleria sí que ens posam en contacte amb els ajuntaments,
fa mesos ara que no ens hi hem posat, estam a l’espera, per
exemple, que l’Ajuntament d’Artà ens contesti el darrer escrit
de novembre de l’any 2013, encara no ens ha contestat, on
demanam a l’ajuntament que ens delimiti un solar on poder fer
aquest centre de salut, perquè sí que és veritat que el centre de
salut d’Artà és bastant vell. 

També és veritat que l’Ajuntament de Manacor va treure una
notícia en un mitjà local, que deia que posaria en disposició...
però nosaltres, a la conselleria, no tenim formalment presentat
un escrit de cessió d’un solar per tal de poder-hi desenvolupar...,
però en cas de necessitat podem anar caminant d’acord amb les
necessitats, com li deia el d’Artà és possiblement el centre de
salut més antic que puguem tenir dins l’illa de Mallorca i estam
esperant que els ajuntaments ens contestin.

Com dic, també l’esmena aquesta d’afectació dels milions
d’euros per incrementar el crèdit, crec que... després tendrà
ocasió vostè, quan demani la paraula, de poder-la modificar
perquè crec que la possibilitat era per incrementar-ho, però
tornam faltar a aquest article de la Constitució i a la Llei
d’estabilitat pressupostària.

Per què dic això?, perquè lògicament resulta molt complicat,
i entenc la tasca dels membres de l’oposició que quan volen
incrementar els crèdits inicials per a una conselleria com la
Conselleria de Salut que puja més de 123 milions d’euros
respecte del crèdit inicial de l’any passat amb un increment de
més d’un 10% de despesa possible... i entraré també en
l’afirmació que feia el Sr. Thomàs. El Sr. Thomàs deia que he
hagut de rebre transferències per part del Consell de Govern
d’increments de crèdit, però així com li dic que pujaran 123
milions d’euros els crèdits inicials, és ver que les transferències
que s’han rebut són per un total de 75 milions d’euros. Per tant,
l’aposta per la sostenibilitat del sistema de salut és clara per part
del Govern del Partit Popular i volem continuar gestionant allò
que ens podem permetre i no fer, com feia el Sr. Thomàs, que
venia aquí amb un pressupost inicial de 1.150, se’n gastava
1.400, però no en pagava una gran part i després el 2012 es va
haver de liquidar això...

(Remor de veus)

Entrant també a l’esmena de la diputada no adscrita, allà on
demana un increment de 80.000 euros per a la secció de drogues
a l’illa de Formentera, li puc dir que el conveni de
drogodependències ha tengut lleugers increments a l’illa de
Formentera, a l’illa de Mallorca, a l’illa de Menorca i a l’illa
d’Eivissa. Però el conveni de drogodependències a l’illa de
Formentera té associat que Eivissa li presta uns determinats
serveis, com pugui ser el subministrament de la metadona i és
un conveni signat per 4.000 i busques d’euros. Però passar de
4.000 i busques euros a una modificació pressupostària de
80.000 euros, crec que és desproporcionat. Però també entenc
que com a diputada de l’illa de Formentera, alguna cosa s’ha
d’oferir.

El que vull destacar d’aquesta compareixença és que el
major pressupost sanitari que s’ha aprovat en aquesta cambra és
el pressupost que avui es debat i que avui se sotmet a
consideració. Un pressupost que permet 1.290 milions d’euros
per a l’exercici 2015, cap any del govern del pacte no es va
poder distribuir. I així també s’ha de dir, que respecte... i ahir es
va debatre en aquesta cambra, hi ha menys milions d’euros a
repartir mitjançant aquest sistema de finançament que vostès
varen negociar. Però l’important és que facem una gestió
acurada dels recursos públics i tenguem una responsabilitat a
l’hora de presentar aquestes esmenes. 

Entenc que el Grup Socialista el que ha fet és un no a tot,
fins i tot deixant determinats temes pendents de tancar, com
puguin ser esmenes parcials que donarien un poc més de
consistència i solvència a la seva actitud, no presentar una
esmena a la totalitat a una fundació a la qual no es fa cap
millora quant al pressupost, jo crec que donaria un poc més de
credibilitat davant la societat en general, i fer esmenes no només
d’afectació, que allò que fan és bloquejar la disponibilitat per
redreçar.

El que vull deixar clar és que el compromís amb els
ciutadans és un compromís de mantenir l’assistència sanitària,
que el sistema sanitari públic se mantengui per a les generacions
futures, cosa que amb una gestió com la que va fer el Sr.
Thomàs no hauria estat solvent a curt termini.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica de la qüestió incidental, té la paraula el
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Vicenç Thomàs per un
temps de cinc minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Sansaloni, no s’ha assabentat
que estam discutint els seus pressuposts per a l’any que ve, no
estam discutint el passat. I ara li llegiré una frase seva, això es
va dir l’any passat: “ un pressupost ajustat a les necessitats que
ens obliguen a continuar gestionant en la mateixa línia, són
continuistes, però són uns pressuposts realistes respecte de les
necessitats que tenim i ens obligarà també a continuar sent
imaginatius de cara a la gestió d’aquest 2014, per tal que els
ciutadans no notin una baixada de qualitat assistencial”. 

El mes de desembre de 2013 vostè deia això i ara s’ha
comprovat que aquells pressuposts eren insuficients, irreals i
injustos, 76 milions d’ampliació de crèdit i un crèdit de 278
milions afegits, 278 milions. Si té alguna cosa a dir, digui-ho, si
és mentida digui-ho. 278 milions més en dos crèdits diferents,
darrer semestre de 2014, perquè de les xifres d’Eivissa no n’ha
desmentit cap ni una. A comissió ja li vàrem dir que és veritat
que és veritat que han fet una aproximació a la despesa real,
però queda enfora. I vostè ho sap perfectament. 

Jo no contestaré totes aquestes qüestions que vostè ha dit
d’anys anteriors, alguna absolutament equivocada, només li
comentaré, any 2010, 1.150 de pressupost, 55 milions d’una
ampliació de crèdit i un crèdit de 180 milions per pagar
proveïdors. Això suma quasi 1.400 milions. Això l’any 2010...
No, Sr. Sansaloni, després ja parlarà vostè quan vulgui i dirà el
que vulgui. L’important, però, és que som a un debat de
totalitat, que aquí el que es posa en qüestió és la seva política
sanitària i jo li he fet una sèrie de preguntes i no me m’ha
contestada cap ni una, cap ni una. 

Els seus pressuposts per a l’any que ve serviran per llevar la
taxa de la targeta sanitària? No. Serviran per posar l’Oficina del
defensor de l’usuari de la sanitat pública? No. Serviran per què
tornem tenir..., no sé quina gràcia li fa, Sr. Sansaloni, això és
una pèrdua dels drets dels ciutadans i ciutadanes. A vostè ja no
li basta allargar i triplicar i doblar les llistes d’espera, és que, a
més, lleva els drets als ciutadans que és a la Llei de salut i a
l’Estatut d’Autonomia. Per això jo li torn demanar, serviran per
tenir un decret de garanties com teníem des de l’any 2006?
Serviran per millorar i reduir l’espectacular augment de llistes
d’espera? Que també ha augmentat en persones, no digui
mentides; de 40.000 el març del 2011, 57.000 ara a juny a
consultes externes; i d’11.900 d’espera quirúrgica a 13.150,
dades oficials de la Conselleria de Salut.

Serviran els seus pressuposts per recuperar el dret universal
a l’atenció sanitària? No. Serviran perquè aquestes 20.000
persones a les quals vostè ha retirat la targeta sanitària tenguin
una atenció sanitària normalitzada? No. Serviran perquè els
pensionistes no hagin de pagar medicaments? No. Serviran
perquè vostè no els cobri innecessàriament un excedent que és
una vergonya? No. Serviran per obrir els centres de salut
l’horabaixa?, perquè una de les justificacions per a la darrera
ampliació de crèdit, és que han augmentat les urgències en els
hospitals, clar, és que tanquen els centres de salut a les 5 de
l’horabaixa. Quan vulgui parlar ja parlarà...

(Remor de veus)

Servirà aquest pressupost per obrir els centres de salut fins
les 9 del vespre? No. Servirà per recuperar els 1.351
treballadors que han tret al carrer? No. Servirà per recuperar el
32% de carrera professional? No. Servirà per adequar l’antic
Hospital Son Dureta? No, zero euros; Verge del Toro, zero
euros; antic Hospital de Can Misses, aspecte sociosanitari, zero
euros. Farà qualque centre de salut? No, cap ni un. I li he dit,
incorporarà les conclusions de la ponència de salut mental en el
pressupost, perquè no hi són? No. 

Vol que li faci més preguntes, podem estar fins demà de
matí... Això és pel que vostè ..., aquest pressupost ...

(Remor de veus)

Sra. Prohens, calli!

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, que jo sàpiga, jo moder el debat i no vostè. Sr.
Thomàs, vostè continuï i no es preocupi que aquesta presidenta
moderarà el debat que és el que em toca. Senyors diputats, per
favor...

(Continua la remor de veus)

Quan vostès vulguin continuarem.

Sr. Vicenç, li torn posar el temps, continuï i per favor acabi
aviat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, el Sr. Thomàs ara continuarà, però qui ha interromput és
la Sra. Marga Prohens, perquè consti en el Diari de Sessions.

(Aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, jo no sabia qui era, vostè ho ha dit, perfecte. Si
vol continuar, continuï, si no, ha acabat el temps, si vol acabar
la seva intervenció i si no, ja ha acabat també el seu temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, amb el seu permís continuaré, ja que m’ha interromput
el Grup Parlamentari Popular. Sr. Sansaloni, li he fet les
preguntes dues vegades, ara vostè tendrà una segona oportunitat,
no vengui aquí a parlar del passat, ja sabem què ha fet durant
tres anys i mig. Ara du una proposta de pressuposts per al futur.
Li he demanat si aquest és l’instrument per desenvolupar la seva
política sanitària i li he posat exemples molt clars, que tenen a



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 3 / 17 de desembre del 2014 7317

 

veure amb ciutadans, amb professionals i tenen a veure amb
drets i garanties en salut per als ciutadans. Jo li deman que
contesti si això serveix, perquè el que ha negat és que les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que van en aquest
sentit siguin útils. Jo que faig un debat polític amb vostè, el que
li deman és que em contesti a això. No vull que em parli del
passat, som aquí per parlar dels seus pressuposts per a l’any que
ve. De tota la resta, la història ja el jutjarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara d’intervenció. En torn de rèplica té la paraula el
Grup Parlamentari MÉS, la Sra. Fina Santiago per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Quinze minuts tenia vostè, dels quinze
minuts dotze per parlar del passat i per posar nota als diputats.
A algun l’ha suspès, a algun regular, a l’altre regular-bé. Vostè
ha fet un debat de globalitat i ara sortirà no sé qui del grup
parlamentari, el Sr. Rubio, que aixeca la mà, i parlarà en nom
del Govern, a l’inrevés. El conseller fa un debat de globalitat i
valora les esmenes dels diputats, i el Sr. Rubio sortirà i parlarà
en nom del Govern, a l’inrevés! Això no és normal! Ja duc
molts d’anys aquí per saber que això és un debat a la totalitat i,
per tant, un debat polític.

Jo no li faré les preguntes que li ha fet el Sr. Thomàs, perquè
ja sé la resposta, és no. Però a la seva intervenció ni un sol
argument en què beneficia la sanitat balear tenir excloses 16.000
persones. Ni un argument en 15 minuts que ha tengut. En què la
beneficia? Per què ho mantenen? Expliqui-m'ho, perquè no hi
ha cap raó. Comunitats autònomes de majoria absoluta del PP,
Galícia, no ho fan, en què beneficia? En res. En què beneficia
pagar 10 euros per la targeta sanitària? Què han millorat del
sistema sanitari, a part de la recaptació? Alguna cosa més? A
part de la recaptació, ha millorat alguna cosa més per al sistema
sanitari. Les persones estan més ben ateses? Tenen més
prestacions? Aconsegueixen la cita més ràpida? En què ha
beneficiat als ciutadans pagar una taxa, a part de reduir el dèficit
recaptatori? Ni un argument i duim tres anys demanant les
mateixes preguntes, ni un sol argument.

Contesti, si aprovam aquests pressuposts sense les esmenes
dels diputats, hi ha partida per pagar capítol 1 de l’1 de gener a
31 de desembre? Comprometi's,  perquè quan hi hagi canvi de
govern li direm que vostè va dir que sí i si va dir que no, esper
que el Partit Popular no ho aprovi, si diu que no, ...

Per què no inverteix en la sanitat pública -argumenti-ho-, per
què no inverteix en la sanitat pública, perquè es puguin obrir el
100% els llits dels hospitals i els quiròfans i en canvi, hi ha
doblers per a la concertada. Per què una part d’aquests doblers
de la concertada no són perquè el 100% de la sanitat pública
funcioni? Per què hem de tenir el luxe absurd de tenir quiròfans
tancats i de tenir llits tancats i, en canvi, que hi hagi doblers
públics perquè vagin a un hospital privat, encara que sigui per

via de concurs, per què? En què beneficia la salut pública això?
En què beneficia la sanitat dels ciutadans?

Vostè ens diu que són els pressuposts més alts, i és cert. Els
pressuposts més alts pressupostats, no liquidats, però és cert.
Però a canvi dels pressuposts més alts, tenim menys serveix. Jo
no sé de què ens serveix tenir els pressuposts més alts si tenim
menys serveis, tenim més temps de llistes d’espera quirúrgica,
d’especialistes, de proves, més altes. Tenim menys serveis i
pagam més, abans no es pagava la targeta sanitària i ara la
pagam.

Per què no un defensor del pacient? Vostè va tenir alguna
discussió..., ja sé que les discussions són secret... Quan el
conseller de Vicepresidència va donar la possibilitat de nomenar
un subdirector de l’Oficina Europa, que hi havia doblers per a
això, o la consellera d’Educació, que hi havia doblers per a
assessors de Lloseta, vostè com es va trobar que du tres anys
que no té defensor del pacient? 

(Remor de veus)

Ai, sí!, es veu que vostès no ho necessiten, però hi ha molts
de ciutadans que sí ho necessiten. Com es va trobar que
tenguem un govern que és capaç de trobar partides per a
determinats assessors i per al defensor del pacient no? Què hi
guanya la sanitat, Sr. Conseller, sense la figura del defensor del
pacient? Expliqui'm per què no pot modificar el sistema
informàtic que permet que les persones pensionistes no paguin
més dels 8 euros que l’Estat obliga a pagar? Ja no li demanam
que incompleixi aquesta llei, li demanam que les persones que
arribin als 8 euros no hagin de continuar pagant, s’estalviarà una
gestió administrativa que supòs que és complexa, recapta per
tornar després al cap de dos mesos ... deu ser complicadíssim,
dedicar-hi gent, esforços i energia. Per què no pot modificar
aquest sistema informàtic? Per què? En què beneficia això la
salut?

Vostè fa uns dies ens va enviar un paper dient que de forma
urgent dues persones per constituir la Comissió de Son Dureta
per a valoració sociosanitària, a través del Parlament, aprovat i
tal. Quina urgència tenim si no hi ha ni un euro? Ens podem
posar d’acord en dos mesos, i després d’aquest acord, no
tendrem doblers per aplicar-lo, per començar-lo a aplicar. no
tendrem doblers.

No ha contestat cap de les preguntes que li he fet. Esper que
en els cinc minuts no em torni a dir si les meves esmenes estan
bé, regular o malament i contesti les preguntes que li he fet, que
són molt concretes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tanca la qüestió incidental, una nova intervenció del
conseller el Sr. Martí Sansaloni per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyora i senyor diputats.
És clar que molts de temes que s’han abordat en aquesta tribuna
són repetitius de la darrera interpelAlació, perquè alguns només
tenen un discurs. Avui abordam que és una interpelAlació
vinculada al pressupost i a una esmena en haver de dir no a tot.

Aquest govern s’ha compromès amb els ciutadans
d’aquestes illes per mantenir el sistema sanitari que, com dic,
estava en risc, perquè tenia una despesa molt per damunt de les
possibilitats, no ajustada als crèdits inicialment aprovats. Els
dos diputats que m’han precedit, han sortit aquí en anteriors
etapes a defensar els pressuposts també com a consellers. Cap
conseller del pacte de progrés va dir que els seus pressuposts no
li agradaven i no n’hi va haver cap que pogués pujar aquí a
defensar 1.290 milions d’euros de despesa per al Servei de
Salut...

(Remor de veus)

Són uns pressuposts el més realistes possible. És ver, Sra.
Santiago que vostè m’ha demanat a la seva primera intervenció
que no li repetís la intervenció de comissió. No ho he fet, he
entrat a les qüestions concretes. Sra. Santiago, he entrat en
qüestions concretes. Donen major seguretat, vaig dir que eren
els pressuposts de l’any que més s’ajustava el crèdit inicial a la
despesa real prevista. Ho vaig dir en comissió i ho repetesc aquí,
però tenim algunes possibilitats, com pugui ser algun concepte
de capítol 1, ampliable per si és necessari, igual que hem fet,
així també ho manifest, dins aquest exercici pressupostari 2014
quan ha estat necessari, en pro de l’assistència dels nostres
ciutadans.

El Sr. Thomàs deia que tanquen els centres de salut a les
17,30 i això ha implicat un increment de les urgències
hospitalàries. Sr. Thomàs, els centres de salut es varen tancar a
les 17,30 de l’horabaixa l’any 2012. Ni el segon semestre de
2012, ni el 2013 vàrem tenir aquest increment de les urgències
hospitalàries. Si ara l’hem tengut per unes altres causes, que
vostè intencionadament justifica i intenta lligar, sap que no és
així i que puja aquí per intentar enganar. El que hem fet ha estat
adaptar...

(Remor de veus)

El Sr. Thomàs sap que s’haurien repuntat les urgències
hospitalàries si no haguéssim tengut accés als centres de salut el
primer semestre en el qual es tanquen o tot l’any següent, però
no ha estat així; hem tengut un increment de les urgències
hospitalàries dos anys després d’aquest tancament dels centres
de salut. Intencionadament el que fa és mesclar conceptes que
no toca.

Després també és ver que hem intentat ajustar al màxim
l’increment d’ingressos, que ho varen posar en dubte. Hem
ajustat els ingressos, la targeta sanitària també és un ingrés del
Servei de Salut, igual que també hem incrementat els ingressos
de les assegurances privades, hem incrementat la facturació dels
ciutadans de la Unió Europea i estrangers; i el que vull dir és
que intentam fer els pressuposts el més realistes possible per
comprometre la despesa necessària per donar una assistència

sanitària de qualitat, ajustada a les necessitats. Allò que no
varen ser capaços de fer, sí que veien que ho havien de fer
perquè així queda demostrat en el darrer debat de pressupost del
govern del pacte de progrés, allò que només varen esmentar i no
varen ser capaços d’executar, ho ha hagut de fer dos anys més
tard un govern del Partit Popular, perquè si no, no hauríem
tengut la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Sra. Santiago, hem hagut de contractar els professionals que
hem hagut de menester. El capítol 1 liquidat d’aquest exercici
2014 serà superior al capítol 1 liquidat del pressupost 2013,
perquè ens anam adaptant a les necessitats assistencials de cada
un dels moments. I també tenim el compromís per reduir les
llistes d’espera, tenim el compromís per reduir les llistes
d’espera i així ho intentam fer cada vegada que presentam un
tall de llistes d’espera. El Sr. Thomàs ha pujat aquí i, si us hi
fixau, amb tota la picardia ha donat la xifra del tall de març de
l’any 2011, una nota de premsa, que a peu de pàgina diu que
“no incluye la lista de espera del Hospital Universitario de Son
Espases, porque se vio afectado por un traslado”. Per tant,
exclou l’hospital gros i diu que en tenia 11.000. Però el tall de
juny són els 13.600 que jo deia. Aquesta nota de premsa, Sr.
Thomàs, està publicada i està a l’abast de qualsevol ciutadà i per
tant, ja dic quina és la font d’informació.

(Alguns aplaudiments)

Després em formula preguntes que són inherents al
contingut del pressupost. La taxa per la targeta sanitària és dins
el pressupost, és dins l’articulat i hi ha una rebaixa del 20%. El
decret de garantia de demora ja he dit que el ministeri ens va
demanar que no traguéssim un decret de garantia de demora, per
tal d’unificar els criteris. El tema de Can Misses, sap, Sr.
Thomàs, que es costarà manco la concessió de Can Misses i si
no, aprengui a fer números, aprengui a fer números perquè, com
deia Emerson, de tots els homes que he conegut, d’algun he
pogut aprendre qualque cosa, però tenc dubtes de saber quina
lliçó és capaç de donar-nos vostè aquí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra de les esmenes. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular el diputat Sr. Fernando Rubio per un
temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som avui davant el debat de
totalitat dels pressuposts, concretament a la secció que fa
referència a la Conselleria de Salut i Consum, i el primer que
vull posar de manifest és la gran tasca d’aquest govern, que ha
prioritzat en tot moment la política de les persones, que són les
vertaderes protagonistes d’aquests pressuposts que debatem
durant aquestes sessions. Per això d’una manera clara, manifesta
i evident s’ha optat per augmentar les partides que fan
referència als serveis essencials de la nostra comunitat
autònoma, com és l’educació, el benestar social i com és la
política sanitària.
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Per això volem posar èmfasi en l’important augment del
pressupost de la Conselleria de Salut, que se’n du el 45% del
pressupost total de totes els conselleries del Govern de les Illes
Balears, per tant, quasi 1 de cada 2 euros són per a la sanitat de
la nostra comunitat autònoma. Com saben vostès, el Partit
Popular està compromès amb les polítiques sanitàries, ja que es
tracta inqüestionablement d’un dels pilars de l’estat del
benestar. Per això volem destacar molt positivament un
increment pressupostari d’un 10,29%, per tant, un increment de
123 milions d’euros respecte de l’any 2014, unes dades que
posen de manifest una clara voluntat política, més que una
voluntat política, una acció encaminada a tenir una sanitat
pública més eficaç i més assistencial.

Aquests pressuposts són més reals que mai, ja que redueixen
al mínim històric la diferència entre la despesa real i els
pressuposts. Per tant, aquest govern ha fet els seus deures, per
tal de reordenar i redimensionar la seva estructura sanitària, per
tal de poder sostenir i garantir l’assistència sanitària a tots els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma. I per això el Govern
del Partit Popular haurà complit amb la seva promesa d’adequar
la despesa al pressupost. S’ha fet un esforç històric, immens per
part de tots, un esforç que tenia com a principal objectiu
mantenir els serveis essencials i l’assistència sanitària, perquè
aquesta quedi garantida per a tothom. I per això volem
reconèixer l’esforç de tots els professionals del món sanitari,
sense els quals no hauria estat possible arribar a bon port. 

Però, com dèiem, aquest govern ha contribuït a reordenar els
recursos sanitaris, ha aconseguit posar ordre a la despesa
excessiva que vàrem heretar de l’anterior govern i de la seva
gestió a l’ib-salut; per això s’han aplicat polítiques importants,
com la posada en marxa de la borsa única de contractació, per
evitar que cada gerència apliqui els seus propis criteris de
contractació, amb discrecionalitat, sense complir amb els
requisits constitucionals de mèrit, capacitat i publicitat i que ens
va dur a un ib-salut sobredimensionat, en el qual es pretenia
colAlocar a persones afins, en lloc de voler comptar amb els
millors professionals i amb el nombre de professionals just i
necessari per cobrir les necessitats sanitàries d’aquestes illes. I
per això s’ha hagut de posar ordre, i qui ha de posar ordre?, com
sempre, el Partit Popular, després que la Sindicatura de
Comptes posés de manifest reiteradament irregularitats en
matèria de contractació i de personal i posés de manifest
excessos en la retribució d’alts càrrecs que cobraven plus al
marge de la legalitat, tal i com va denunciar la Intervenció
General de la comunitat autònoma reiteradament en els seus
informes.

Hem aconseguit controlar i reduir la despesa amb la central
de compres, per tal d’unificar criteris de contractació a tot l’ib-
salut i s’han reduït contractes innecessaris, per tant, s’han reduït
costos. O com la posada en marxa d’una intervenció prèvia, per
tal de fiscalitzar a priori la despesa de contractes d'obres, serveis
i subministraments, per donar una major seguretat i per
controlar a priori com es gasten els doblers de la nostra sanitat
pública; per tant, per corregir tots els vicis administratius que la
Sindicatura de Comptes ha posat de manifest i de manera
reiterada en els seus informes anuals.

Per tant, gràcies a totes aquestes polítiques, el Govern ha
aconseguit estabilitzar i garantir la sostenibilitat del sistema
sanitari. S’han sanejat els comptes i s’ha posat el comptador a
zero. I avui podem clarament afirmar que les Illes Balears tenen
garantida per al seu futur, una sanitat clarament pública, gratuïta
i de qualitat. Avui sí, quan governaven vostès no. Quan
governaven vostès varen posar en perill la salut pública
d’aquesta comunitat autònoma amb una política de
malbaratament i amb una gestió lamentable...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Un sistema sanitari que es manté amb recursos ordenats i no
a cop de peonada fora de l’horari establert o amb excessives
derivacions a la sanitat privada, sense control i amb una despesa
que no ens podíem permetre. Cal recordar que amb aquests
pressuposts es farà realitat una fita històrica, com és la posada
en marxa de la radioteràpia per a Menorca i Eivissa, el nou
Hospital de Can Misses, la central de compres unificada o, per
exemple, la compra d’un nou autobús per al Banc de Sang. Cal
recordar que s’ha reduït la mitjana de pagament a proveïdors,
fins els 67 dies, i això és molt important, perquè vostès no
pagaven!, no pagaven i clar, això és un problema, perquè hi va
haver petits proveïdors i empresaris que havien de tancar les
seves empreses. Per tant, la seva irresponsabilitat afectava no
únicament la sanitat pública, sinó també l’economia i els
empresaris de la nostra comunitat autònoma. Cal recordar també
que la indústria farmacèutica es plantejava no subministrar
medicaments als hospitals de la nostra comunitat autònoma
perquè efectivament vostès pagaven amb més d’un any de
retard. És a dir, una autèntica vergonya. El deute de l’ib-salut ha
passat de 468 milions d’euros a finals de 2011 a 96,9 milions a
finals de 2013. 

Pel que fa a capítol 1, relatiu a despeses de personal l’ib-
salut augmenta la partida per pagar els professionals un 5,11%,
per tant, gairebé 1 de cada 2 euros és per pagar els nostres
professionals. 

Quant a capítol 2, relatiu a compra de béns corrents i serveis,
augmenta un 25,46%, representa una aposta ferma i decidida per
a la unificació i la centralització de les compres de
subministraments i farmàcia hospitalària de totes les gerències,
per a l’adjudicació i la posada en marxa del servei d’oncologia
radioteràpica per a Menorca, Eivissa i Formentera i la pujada
d’un 40% en els concerts del transport sanitari, tant terrestre
com aeri.

Pel que fa a capítol 3, relatiu a despeses financeres, baixa un
11,46%. 
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Capítol 4, transferències corrents, es redueix un 1,66%. La
factura de les receptes de la farmàcia ambulatòria es manté
invariable. 

Quant a capítol 6, inversions reals, es dóna un increment de
l’1%. Es mantenen les inversions destinades a la posada en
marxa de Can Misses i la construcció de búnquers de
radioteràpia a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca.

Per tant, senyores diputades i senyors diputats, aquest
govern ha aconseguit un repte molt difícil a la nostra comunitat
autònoma, que és mantenir uns serveis essencials, concretament
l’assistència sanitària que estava amenaçada per una gestió
irresponsable i que posà en perill el futur de la sanitat pública de
la nostra comunitat autònoma. I clar, avui venir aquí a fer
demagògia, venir aquí a menysprear un pressupost que, per cert,
vull recordar que aquest és el darrer pressupost de la legislatura,
però és que a la passada legislatura no hi va haver darrer
pressupost de la legislatura. Ja només per això, ja es poden
imaginar el que hem avançat. A part de tot això, quan un veu les
xifres i veu amb totes les dificultats, tota la reestructuració que
s’ha hagut de fer, tots els problemes que hem patit en aquesta
comunitat autònoma, que a dia d’avui el conseller pugui venir
aquí i afirmar que el seu pressupost puja 123 milions d’euros,
no és que sigui una fita del Partit Popular, és una fita de la
societat balear.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Senyors diputats i diputades. Què vol que li digui, Sr.
Sansaloni?, la modèstia és una virtut, pensi vostè en tot el que
ha fet durant aquests tres anys i mig per seure en aquesta cadira
i pensi vostè en totes les decisions polítiques en política
sanitària que ha pres. Només n’hi recordaré unes quantes. Ara
desapareix Atenció Primària de Mallorca, ara torna aparèixer.
Ara tanc l’Hospital General i el Joan March, ara són hospitals
d’excelAlència. Tres consellers, sis secretaris generals. Una
empresa de 14.000 treballadors, que mou més de 1.200 milions
d’euros, cada sis mesos canvia la figura clau del seu
organigrama, que no és el conseller. Això és el que vostè ha fet.

Aquí després, el senyor de Can Domenge ha vengut aquí a
dir les seves virtuts. Si vol vostè parlar d’un informe...

(Remor de veus)

Sra. Bosch, no interrompi! Si vol vostè mirar un informe de
la Sindicatura de Comptes, miri l’informe de l’any 2012, va
venir el conseller i va haver d’acotar el cap, “incompliment
sistemàtic de la contractació”, 236 milions en operacions sense
reserva de crèdit. Això que vostès en diuen, factures als
calaixos. Tot això està a l’informe de la Sindicatura. D’això
vostè se n’ha oblidat.

Aquí som en un debat de pressuposts de l’any que ve. El Sr.
Rubio ha recordat la concertada, però vostè enguany crec que
més de 28 milions d’euros gastarà en la concertada, més de 28
milions d'euros. I no ho dic com un fet negatiu, ho dic perquè es
critiquen anteriors administracions, però vostè enguany passarà
dels 28 milions d’euros. El problema és que els ciutadans, als
quals vostè havia de donar assistència sanitària, del 2010 al
2012 varen baixar per exemple l’activitat quirúrgica en un 30%.
I clar, parlam de pressuposts en salut i evidentment si vostè no
fa, podríem dir que posa en perill la salut dels ciutadans i això
durant un grapat d’anys ben poc li ha preocupat, perquè ha
baixat pressupost, ha baixat activitat, ha baixat el dret dels
ciutadans, drets, com pot ser el decret de garantia de demora. Sr.
Conseller, ja li ho he dit quaranta vegades, vostè té
competències per Estatut d’Autonomia, vostè pot fer el decret
de garanties que vulgui. El que ha volgut és derogar i que els
ciutadans no sàpiguen quants de ciutadans hi ha amb més de
180 dies en llista d’espera. Ho ha amagat tota la legislatura.
Quadres de comandament, ni un, ni un en tres anys i mig n'ha
donat.

Miri, jo podria tornar fer les preguntes. Han passat tres
persones del Partit Popular, dues vegades el conseller i una
vegada el senyor de Can Domenge. Servirà això per retirar la
targeta sanitària? Servirà per obrir els centres de salut fins les 9
del vespre? No. Servirà per reduir la llista d’espera quirúrgica?
No. Servirà perquè vostè faci el que han fet altres comunitats
autònomes, que és fer unes instruccions perquè aquests 20.000
ciutadans als quals vostè ha llevat la targeta sanitària, puguin
tenir una atenció sanitària normalitzada? No. Servirà perquè els
pensionistes no copaguin els medicaments? Servirà per a
aquesta aplicació informàtica? No. Servirà perquè allò que ha
aprovat la Comissió de Salut del Parlament en salut mental o en
registre de càncer, o en CAPDI...?, tot això que ha aprovat el
Parlament, fins i tot els seus diputats i diputades, no és als
pressuposts, i per tant, Sr. Conseller, senyors del Partit Popular,
totes aquestes preguntes tenen la mateixa resposta: no serveix
per a aquestes finalitats.

I li diré, Sr. Rubio, que no torni a esmentar els professionals
sanitaris, perquè els professionals sanitaris cada vegada que
senten el Sr. Conseller que els dóna les gràcies, sap què li
diuen? “que no ens mencioni més, que ens reconegui els drets,
que ens reconegui les prestacions econòmiques, que ens
reconegui la carrera professional i que ens deixin fer feina”.
Això és el que diuen. Per cert, productivitats, peonades, no
contesta, allò que era pecat...

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

EL SR. PRESIDENT:

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

...vostè ho està fent. Per tant, Sr. Sansaloni, el debat polític, que
és si aquests pressuposts serveixen per a una política sanitària
que necessita el conjunt de ciutadans, crec que ha tengut
l’oportunitat, no ha contestat cap de les preguntes, i per tant
tenim la desgràcia que aquests pressuposts no serviran per
millorar la salut dels ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs.

(Alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Cap resposta a les preguntes plantejades,
cap; les hi he demanat dos pics, cap; ni el representant del Partit
Popular ni el membre del Govern. No les repetiré per no avorrir,
però no sé en què beneficia pagar la targeta sanitària, no sé en
què beneficia la sanitat pública de les Illes treure 16.000
persones. Cap resposta.

Té raó, Sr. Rubio, que l’esforç l’han fet els ciutadans, no
l’ha fet la conselleria, l’han fet els ciutadans. Ara paguen més,
més, per rebre l’atenció sanitària, que no pagaven; ara esperen
més per rebre atenció sanitària que no esperaven; i els
treballadors públics igual: fan més hores i cobren manco. Això
és l’esforç que han fet la ciutadania i els professionals. El Partit
Popular no n’ha fet cap, d’esforç, més que retallar, però té raó,
els ciutadans i els professionals sí que n’han fet.

Vostè posa com a exemple la llista única, i és cert, té la
majoria de suport dels sindicats, però si la llista única la
gestiona com la llista única d’interins d’educació cregui’m que
no és cap garantia. No és la garantia l’instrument sinó com es
gestiona, i hem tengut experiències aquests darrers dies de
llistes úniques que no donen garantia de cap dret ni de cap
respecte, una d’elles la d’educació.

Control de compra, central de compra, perdonin, central de
compra. És cert, és bona idea, a més va ser una proposta que va
fer el Grup Parlamentari MÉS, es a va aprovar i s’ha executat,
ja s’havia iniciat amb l’anterior govern, però de moment en tots
aquests anys un dels objectius, que era reduir la despesa del
capítol 2, no s’ha aconseguit, tenim augment de capítol 2;
l’objectiu central, que era reduir la despesa de capítol 2, no s’ha
aconseguit, la qual cosa ens vol dir que aquells pressupostos de
2012, que eren el model de pressupostos, els del 2012, que cada
euro era a la seva partida corresponent, que no hi hauria
necessitat de fer modificacions, no era cert, ni el 2012, ni el
2013, ni el 2014, perquè han necessitat modificacions de crèdit.

Em sum a la crítica que li ha fet avui matí una diputada del
Partit Socialista: si no fossin tan exagerats en la crítica, si no
tenguessin aquesta sobredimensió de la crítica, fins i tot
podríem estar d’acord en algunes coses, perquè efectivament no
tot s’ha fet malament en aquest govern ni tot ho han fet
malament els anteriors governs; tots els governs tenen encerts
i tenen no encerts, però vostès no tenen gens d’humilitat. Cada
cosa que ha dit vostè en relació amb el síndic de Comptes ara
està passant a la nostra comunitat autònoma, no només a
l’informe de comptes del 2012, l’informe del conseller
d’Economia de 2013 està dient al conseller de Salut l’any 2013
que no s’estan respectant, que no s’estan respectant, els
processos de contractació; que en mig any de 2013 ja hi havia
90 milions d’euros d’aquestes factures que vostès diuen als
calaixos, i això és a un informe no del síndic de Comptes, dels
interventors d’Economia. 

Tenim un problema de finançament, de finançament, en
aquesta comunitat autònoma, i sap que faran vostès, el Partit
Popular, d’aquí a uns dies? Aprovaran amb els seus vots a
Madrid aquest mal finançament a la nostra comunitat autònoma,
i mentre aquest finançament no millori estan en perill la sanitat,
l’educació, els serveis socials, la cultura i moltes altres coses.
Estan d’acord que hi ha un mal finançament; idò votin en contra
dels pressupostos generals de l’Estat d’aquí a un parell de dies.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Torn de contrarèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja veig el tarannà de
determinats diputats d’aquesta cambra, als quals els agrada
pegar golpes bajos. El que passa, Sr. Thomàs, és que vostè
hauria de tenir present, i no és molt recomanable, que es fiqui en
una qüestió que té efectes de cosa jutjada, efectes de cosa
jutjada, i menys quan vostè és el senyor de Son Espases, un
tema que està sub iudice i pel qual vostè haurà de donar
comptes a aquesta cambra parlamentària!

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Perquè recordem que qui va construir l’Hospital de Son
Espases va ser el Sr. Thomàs!, el Sr. Thomàs, el va construir!
Sí...

(Més aldarull)

...el va construir. Vostè va construir l’Hospital de Son Espases,
i vostè haurà de donar comptes a aquesta cambra parlamentària
d’un..., d’un pressupost de 280 milions d’euros...



7322 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 3 / 17 de desembre del 2014 

 

(Continua l’aldarull)

...que ningú no sap en què es varen gastar. Vostè.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, un moment, Sr. Diputat, un momentet. Aturaré el
temps. 

Preg silenci, per favor; si no, no es pot seguir el debat.
Silenci, per favor.

Silenci a tots els diputats, per favor, que està en ús de la
paraula...

Podem continuar el debat, senyors diputats?

(Se sent una veu de fons que diu: “Jutjat i a la presó!, jutjat
i a la presó!”)

Tranquils. Sr. Rubio... té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies. Vostè, vostè, senyor de Son Espases, va dir
en aquesta cambra parlamentària...

(Continua l’aldarull)

...va dir en aquesta cambra parlamentària el senyor de Son
Espases que aquest pressupost, Sr. Sansaloni, s’ajustava bastant
a l’equilibri pressupostari; ho va dir ell, que s’ajustava bastant,
que no era suficient però que s’ajustava bastant.

(Remor de veus)

Però jo vull fer una pregunta perquè... jo li vull... jo també...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Jo també vull fer una sèrie de preguntes que són..., que són...

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “A la
presó, és en Jaume Matas!”)

Sr. Bonet, per favor...

(Se sent el Sr. Bonet i Bonet de fons que diu: “Idò que no
segueixin (...), que no segueixin (...)”)

Sr. Bonet, deixi continuar el debat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també vull fer una sèrie de
preguntes. És equilibri pressupostari 830 milions d’euros de
deute a la sanitat pública a les Illes Balears que va heretar el
Govern del Partit Popular?, és això equilibri pressupostari?

(Se senten veus de fons que diuen: “No!”)

És equilibri pressupostari 16.000 milions de deute a la
sanitat pública espanyola que també va heretar i va sofrir el
govern del Partit Popular? És això equilibri pressupostari?

(Se senten veus de fons que diuen: “No!”)

És equilibri pressupostari 280 milions d’euros del modificat
de Son Espases que el senyor de Son Espases haurà d’explicar
a la comissió? És això equilibri pressupostari?!

(Aldarull)

És equilibri pressupostari contractacions a discreció fora
control i fora criteri que havien de pagar tots els ciutadans? És
equilibri pressupostari que la indústria farmacèutica no volia
subministrar als hospitals de les Illes Balears perquè vostès no
pagaven? Vostès gastaven i gastaven sense control, i això el que
va fer és que el nostre sistema sanitari estigués en perill. Avui
tenim un increment de 123 milions d’euros i una sanitat pública
garantida gràcies al Partit Popular!

No tenia credibilitat el Govern, no tenia credibilitat el
Govern perquè no pagava, i perquè els bancs no volien donar
cap préstec al Govern de les Illes Balears perquè no tenien
credibilitat, hi havia incertesa. La salut pública estava clarament
amenaçada, amenaçada per la seva gestió. Vostès, dins aquest
caos econòmic i social, no varen se capaços d’aprovar els
pressupostos de la comunitat autònoma de l’any 2011, perquè
resulta que com que eren un pacte de set partits es barallaven els
uns amb els altres, no es posaven d’acord i, en definitiva, varen
tenir enfonsats els comptes públics de la nostra comunitat
autònoma, entre ells la sanitat pública. I dins tot aquest
desgavell el que feien era solucionar el problema gastant
irresponsablement, a cop de peonada, pagant hores extres que
no ens podíem permetre, a cop de derivar massivament a les
clíniques privades, i això ha arribat a una situació que no podem
mantenir. I sí que vull donar una sèrie de dades perquè, miri, el
2010 vostè, Sr. Thomàs, es va gastar en concertació 37 milions
d’euros; el 2013, 28 milions d’euros. No digui mentides, Sr.
Thomàs, no digui mentides.

I quant al tema de la carrera professional, varen ser vostès
que ho varen retirar l’any 2010. Vostè va incomplir el seu
compromís de desenvolupar la carrera professional, i això a dia
d’avui tots, tots els metges d’aquesta comunitat autònoma ho
saben. Vostè va haver de salvar la seva imatge pactant amb una
part dels sindicats les seves retribucions, i els sindicats mateixos
varen impugnar davant el jutge i els va donar la raó. Per tant, Sr.
Thomàs, escolti, qui va amagar una sentència al calaix abans de
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les eleccions pel tema dels metges va ser vostè, i qui va
resoldre, i qui va resoldre una altra vegada els problemes en els
quals vostès han ficat tots els ciutadans per suposat una altra
vegada ha estat el Partit Popular. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio.

Debat número 17, de globalitat, agrupació de la secció 18...
-preg silenci, per favor-  ...Conselleria de Salut amb les seccions
i entitats afins.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista. Secció
18, Conselleria de Salut; al programa 411A, direcció i serveis
generals de salut, 11013; al programa 411D, planificació de
l’assistència sanitària, les RGE núm. 10997, 11014, 11015,
11016, 11017, 11018, 11019, 11029, 11030, 11031, 11032,
11033, 11034, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040,
11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11048, 11049, 11050,
11051, 11052, 11053, 11012, 11046; al programa 413A,
ordenació i inspecció dels serveis sanitaris, la RGE núm. 11056;
al programa 413B, programes de salut, les RGE núm. 11010,
10998, 10999, 11000, 11002, 11003, 11004, 11005, 11001 i
11055; al programa 413C, sanitat ambiental i alimentària, RGE
núm. 11006; al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, RGE
núm. 11007, 11008, 11009 i 11011; al programa 443E,
protecció i defensa del consumidor, la RGE núm. 11054. Secció
60, Servei de Salut de les Illes Balears; al programa 411B,
administració i serveis generals, les RGE núm. 11026, 11028 i
11047; al programa 412A, atenció primària de salut, les RGE
núm. 11020, 11021, 11022, 11023 i 11057; al programa 412B,
atenció especialitzada, les RGE núm. 11024, 11025, 11058 i
11027.

Grup Parlamentari MÉS. Secció 18, Conselleria de Salut;
programa 000AA, nous programes i no classificats, la RGE
núm. 11185; al programa 411A, direcció i serveis generals de
salut, la RGE núm. 11186; al programa 411, planificació de
l’assistència sanitària, les RGE núm. 11184, 11187, 11249,
11250, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11195, 11196,
11197 i 11198; al programa 413B, programes de salut pública,
les RGE núm. 11183 i 11194; al programa 413D, coordinació
de centres insulars, les RGE núm. 11182 i 11193; al programa
413E, Pla autonòmic de drogues, les RGE núm. 11199 i 11200.

Diputada no adscrita, Margalida Font i Aguiló. Secció 18,
Conselleria de Salut; al programa 413E, Pla autonòmic de
drogues, la RGE núm. 10687. Secció 60, Servei de Salut de les
Illes Balears; al programa 412B, atenció especialitzada, la RGE
núm. 10693. 

Diputat no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer. Secció 18,
Conselleria de Salut, la RGE núm. 11124; al programa 411D,
planificació de l’assistència sanitària, les RGE núm. 11098,
11110, 11111, 11125 i 11126.

Per a la defensa conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR.  THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Miri, senyor de Can Domenge...

(Algunes rialles)

...un govern, un govern del Partit Popular, que té el seu
expresident a la presó, que té un exdiputat i conseller d’Indústria
i Comerç a la presó per propaganda electoral, i vostè puja aquí
a dir aquest caramull d’infàmies!, quan qui ha anat a declarar a
la Fiscalia, a la Fiscalia, són la Sra. Castillo i el Sr. Rodrigo de
Santos, tots membres del Partit Popular.

(Remor de veus)

El Sr. Francesc Antich, que ha estat president d’aquesta
comunitat autònoma dues vegades és al Senat i a Algaida; el seu
president és a la presó de Segovia.

(Alguns aplaudiments)

I voler insultar perquè es va fer un hospital de referència
perquè era una necessitat i es va prendre una decisió amb
responsabilitat, pel bé dels ciutadans, li hauria de caure la cara
de vergonya de dir el que ha dit. Un govern que va fer...

(Continua la remor de veus)

...un govern, un govern..., un govern que va prendre un acord
dia 8 de juny de l’any 2012, un acord de Consell de Govern
contra una persona. Prevaricació, malversació i frau. Això va
ser la decisió d’aquest govern que no hi és, dia 8 de juny de
l’any 12, un acord de Consell de Govern. Per cert, que ho han
fet desaparèixer de la pàgina web, ja no surt...

(Petita cridòria)

...ja no surt, ja no surt...

(Continua la remor de veus)

...i aquesta persona ni ha estat nomenada per anar ni de
testimoni. Un acord de Consell de Govern. Vergonya.

I volen fer una comissió d’investigació de Son Espases? Cap
problema, cap problema.

EL SR.  PRESIDENT:

Sr. Thomàs, jo crec que hauríem de centrar el debat sobre les
esmenes...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, sí, centraré el debat, no passi pena.
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EL SR. PRESIDENT:

Sobre Son Espases tendran temps de debatre, per favor...

(Petit aldarull)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per què no volen que venguin diputats d’aquesta cambra del
PP a la Comissió d’Investigació?

(Remor de veus)

Per què no volen que venguin els tècnics que varen canviar
l’avaluació de les propostes tècniques?, per què no deixen que
venguin els assessors que varen avalar el modificat?, per què no
deixen que qui gestionen aquesta legislatura venguin a
declarar?, per què amaguen els documents? Cap problema, però
les cartes damunt la taula, sense trampes, perquè s’amaguen
darrere una majoria absoluta, no els interessa saber.

(Alguns aplaudiments)

La comissió de l’omissió de Son Espases, això és el que
vostès volen fer. Cap problema per venir a declarar, cap ni un.

Esmenes al pressupost, perquè hi ha gent que fa feina. Li he
demanat tres vegades, cap de les preguntes que he fet ha estat
resposta, cap ni una, què és que les esmenes relacionades amb
salut pública no tenen sentit per millorar el programa de
detecció precoç de càncer de mama? 225 dies de llista d’espera
per a una mamografia. No és necessari tenir un registre de
càncer a Eivissa i a Menorca? No necessitam pressuposts per
atenció a la drogoaddicció i la prevenció en drogues? No
necessitam pressupost per a estratègies de salut? Per a l’Oficina
del defensor de l’usuari? Perquè hi ha ciutadans, aquí s’han
rigut davant la defensora de l’usuari de Salut Pública, hi ha
ciutadans que necessiten aquest dret que ja el tenien i que
necessiten aquesta garantia.

Per què volen fer una comissió de Son Dureta si no hi han
posat ni un euro? Ja no és que hagin fet o hagin deixat de fer
durant tres anys i mig, que no han fet res, és que no han posat ni
un euro ni per Son Dureta, ni per Verge del Toro, ni per la
requalificació sociosanitària d’Eivissa. No volen fer
infraestructures a primària.

Tenen unes llistes d’espera d’escàndol i no volen fer ni un
pla de xoc en llistes d’espera, perquè clar, tenim problemes,
igual que tenir una població immigrada i no volen contractar
mediadors culturals. Volen vostès que els pensionistes paguin,
nosaltres volem que no paguin. Nosaltres volem que hi hagi una
aplicació informàtica perquè no es cobri innecessàriament
aquests excedents. Nosaltres volem que part d’aquests 1.351
treballadors que ja no hi són, que per si no ho saben això són 54
milions d’euros en capítol 1, és molt fàcil de fer el pressupost,
si hi ha 54 milions que els han fet desaparèixer amb 1.351
persones que ja no fan feina.

Necessitam augment de capítol 1 a tots els hospitals, a
l’agència de primària i  necessitam millores en salut mental
perquè aquí hem estat més d’un any fent una ponència en salut
mental, s’arriba a una sèrie de conclusions de necessitats en
recursos, en professionals, per cercar una certa equitat territorial
perquè som illes, tenim, per exemple, Eivissa que té unes
mancances determinades, i arribam a una sèrie de conclusions,
són als pressuposts? No, feim una esmena, poden vostès votar-
la, poden vostès votar-la. Com el Sr. Serra, que voti la proposta
de millores sociosanitàries a l’illa d’Eivissa, per exemple, que
li han pispat l’adequació sociosanitària a l’Hospital d’Eivissa,
clar que li han pispat, ja li ho vaig dir, ja li ho vaig dir. I, per
exemple, el centre de salut de Can Misses, on és? També li han
pispat amb el modificat, li han pispat, home!, no digui que no,
ho posa el contracte modificat. I, si no, el Sr. Sansaloni que li ho
digui, léelo bien, que no lo has leído bien. Li han llevat el
centre de salut de Can Misses, l'hi han llevat, l'hi han llevat, l'hi
han llevat.

Miri, veig que als diputats d’Eivissa no els interessa que hi
hagi una oficina de voluntats anticipades a Eivissa, per exemple,
o a Menorca, o que el Centre coordinador d’atenció primerenca
i de desenvolupament Infantil pugui tenir els seus dispositius a
Eivissa i a Menorca, per exemple, o hi ha una esmena per
augmentar la dotació econòmica per als desplaçaments per
motiu d’assistència sanitària. Tot això constitueix un conjunt
d’esmenes, i me n’oblidava d’una altra, Sr. Sansaloni, perquè li
ho he demanat, i no m’ha contestat, enguany es gastarà 180
milions en receptes?, sí o no? Sí. Què tenia enguany
pressupostat? 157 milions i li han hagut de fer una ampliació de
crèdit de 25, quina quantitat ha pressupostat per a l’any que ve?,
137 milions d’euros. Quant ha pujat... baixa la despesa
farmacèutica o puja? Puja. No discutirem si és un 4 o un 6%,
però puja, i vostè pressuposta 40 milions menys, 40 milions
menys del que ha gastat enguany.

Per tant, nosaltres hem presentat, crec que són 62 esmenes
que intenten donar resposta a aquell caramull de preguntes que
jo li he fet i que vostè ha demostrat que ha estat incapaç, ni
vostè en dues ocasions ni el senyor de Can Domenge en una, no
han estat capaços de respondre aquestes preguntes.
Desgraciadament, i li vaig dir a comissió i li ho he dit avui, el
pressupost és millor que el de l’any passat, però no arriba a la
despesa real, i vostè ho sap, i vostè ho sap. I el més important,
aquest pressupost no recuperarà tot allò que han perdut en salut
el conjunt dels ciutadans i totes aquestes preguntes que no són
neutres -si obrirà un centre de salut fins a les nou del vespre, si
disminuiran les llistes d’espera, si tornaran a fer feina 1.351
persones, si deixarà de cobrar la taxa per una emissió d’una
targeta sanitària de plàstic que no du ni el número d’afiliació a
la Seguretat Social, si servirà perquè aquestes 20.000 persones
a les quals vostès ha llevat la targeta sanitària a veure si els dóna
atenció sanitària normalitzada, que és el que han fet altres
comunitats autònomes- aquestes esmenes ajuden a respondre
aquestes preguntes, si vostès les rebutgen, quedarà ben clar, la
sanitat d’Espanya té un problema de finançament, el tenia i el
continua tenint, sempre ho hem dit així. Vostès han utilitzat
aquesta excusa per modificar el sistema sanitari, i aquesta és la
seva gran mentida perquè els ciutadans estan pitjor atesos, tenen
menys drets en salut i vostès els han llevat les garanties. 

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, Sr. Rubio, estam d’acord amb la
Comissió de Son Espases atès que s’investiga a Fiscalia, davant
les declaracions de la Sra. Castillo i el Sr. Rodrigo de Santos,
que el concurs estava manipulat i atesa l’herència del Partit
Popular en la gestió pública, convé molt. Matas, presó,
sentència ferma, tràfic d’influències, dinou judicis pendents.
Cardona, presó, sentència ferma, per lladre. Ordinas, presó,
sentència ferma, per lladre. Kurt Vianne, presó, sentència ferma,
per lladre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... Gilet, presó, sentència ferma, per lladre. Sr. Hidalgo, Sr.
Massot, presó, sentència ferma, tot dos per lladres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen moltes esmenes, supòs que avui és el debat de les
esmenes.

(Petit aldarull)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li preg, li preg, li preg que s’atengui al debat de les
esmenes.

(Remor de veus)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Lluc Tomàs, condemnat. Rodrigo de Santos a la presó,
sentència ferma, per lladre. Gálvez, condemnat, per lladre.
Gosálbez, condemnat, per lladre. Amb aquests antecedents sí
que convé una comissió de Son Espases, i tant que convé una
comissió de Son Espases.

(Alguns aplaudiments)

Bé, ara que ja podem parlar de salut, vostè ha introduït la
Comissió de Son Espases, idò parlarem de la Comissió de Son
Espases sempre que vulgui, tenim tota una sèrie d’esmenes i
seguim, li llevam també, li donam de substitució, pel tema de
capítol d’interessos. Avui hem tengut una bona notícia, el
Govern de l’Estat sembla que eliminarà els interessos del fons
de liquiditat autonòmica i del Pla de proveïdors, per tant, hi
haurà doblers, d'interessos, a més, la banca ha calculat que
aquests interessos estan inflats amb relació a les preguntes que
contestam, feim una relació de tots els préstecs que té, feim una
relació dels interessos que ens diu el conseller d’Economia que
té i calculam que estan inflats. Per tant, sí que podem treure
doblers d’aquesta partida, i ho hem dedicat a serveis socials, ho
hem dedicat a sanitat i a alguna.

Una partida per posar el defensor del pacient, no pot ser que
no hi hagi defensor del pacient a la nostra comunitat autònoma.
I faré via perquè he dedicat temps al tema de la Comissió de
Son Espases. 

Mediadors culturals, són necessaris, en un moment que el
colAlectiu de persones immigrants no és tractat amb normalitat
llevam els mediadors culturals que, entre altres coses,
facilitaven la informació i evitaven conflictes, en un moment
que se’ls retira de la normalitat sanitària també se’ls retira un
instrument, en aquest cas professional, per poder esmorteir tota
aquesta problemàtica. 

Una esmena de 200.000 euros per modificar el programa
informàtic de receptes electròniques perquè els nostres
pensionistes no hagin d’abonar més dels vuit euros que els
corresponen abonar per lliurar els medicaments. 

Una esmena per ampliar les Urgències d’Inca, estan
sobresaturades, i vostè ho sap, de novembre a maig hi ha
persones pels passadissos, persones que estan més de trenta
hores sense que se’ls adjudiqui un llit i hi ha una solució bona,
que és ampliar aquest servei. Vàrem fer una proposta concreta,
ens varen tèmer que vostès també havien, no regalat, però
havien tornat el centre de salut d’Inca, no havien informat al
Parlament, va ser a través d’una pregunta o d’una proposició no
de llei que ens varen tèmer. Jo ja li he fet la pregunta, però
contesti’m, a veure si a més de Verge del Toro i el centre de
salut d’Inca també tenim altres immobles que vostès també han
retornar a Madrid com si aquí ens sobrassin els edificis públics.



7326 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 3 / 17 de desembre del 2014 

 

Inca, tornar, Sr. Conseller, tornar als llits de trastorn de
conducta alimentària que vostès es varen carregar fa dos mesos,
va... no, no, no, no, va venir aquí, va venir a la ponència de salut
mental, va venir el coordinador de salut mental i va exposar, fil
per randa, tots els serveis que hi havia i va destinar un temps a
parlar dels llits especialitzats i destinats a aquest servei com un
exemple a seguir que, de fet, venia gent de la península i tot,
com un exemple a seguir, idò, als dos mesos d’exposar aquest
exemple a seguir, el Sr. Conseller decideix desmuntar-lo, sí, sí,
no, els ajunten, ja ho sé, els ajunten. Desmuntar-lo, un servei
especialitzat que podria ser un exemple, vostè va i el desmunta
per estalviar-se un parell de professionals.

Equips assertius de salut mental. La consellera de Familia i
Serveis Socials encara ha complit una part de la ponència que
li corresponia, que havíem firmat entre tots els grups
parlamentaris i els diputats no adscrits, ha gestionat una part
d’aquesta ponència de salut mental facilitant la concertació, de
la subvenció a la concertació, però en el cas del pressuposts de
salut mental de Sanitat van cap enrere, no és que ja ens quedem
igual 2014-2015, és que hem anat cap enrere, amb els llits
aquests anam cap enrere, però no hi ha cap millora. Equips
d’assertivitat que des de fa quatre anys no en fan cap, que és un
dels serveis reconeguts en aquesta ponència, no n’hi ha.
Nosaltres feim una proposta de 300.000 euros per a aquests
tipus d’equips.

Una campanya de salut mental, tothom va coincidir, Sr.
Conseller, en feim una de 60.000 euros, uns d’aquests 120.000
euros que li ha regalat Presidència es podria fer una transacció
que aquests 120.000 euros, una part d’aquests 120.000 euros
vagin destinats a aquesta campanya de salut mental. Semblava
que era estratègic aquest tema de salut mental.

Un altre en aquest sentit és el suïcidi, la taxa de suïcidi es
dispara, no només a la nostra comunitat autònoma, a nivell
estatal i a nivell de tota la franja de la Mediterrània. La taxa de
suïcidis es dispara, hem de fer qualque tipus de campanya amb
especialistes, perquè a vegades una campanya d’aquest tipus pot
ser contrària, però amb especialistes que ens diguin com dirigir-
nos a aquest perfil de persones. 

L’obesitat infantil, se’n riuen? Una parla de suïcidi i se
senten unes rialles per allà darrere que, la veritat, fa, fa... és
lamentable, però bé...

(Remor de veus)

Obesitat infantil. La nostra comunitat autònoma puja cada
any en temes d’obesitat infantil, necessitam fer campanyes en
aquest sentit. Tant en suïcidi com en obesitat nosaltres feim una
proposta de 60.000 euros. 

Son Dureta. Son Dureta sabem que necessita una inversió a
llarg termini, que tal vegada facin falta tres legislatures, però
comencem, no només fent una comissió que ens demanen,
comencem l’any 2015 a enderrocar el que s’hagi d’enderrocar,
si tenim una proposta encarregar-la a un conjunt d’arquitectes.
Feim una proposta d’1 milió d’euros per començar, i facem una
planificació a dues legislatures, tres legislatures, que sigui
progressiva i que es comenci a utilitzar una part mentre es
construeix l’altra, si no, aquell espai quedarà absolutament mort.

20.000 euros per mantenir els estudis de la situació sanitària
dels peixos de la nostra comunitat autònoma. Vostè em va
enviar un informe fet per vostès en el qual es demostra que hi ha
un percentatge, de seixanta mostres de peixos, que era
considerada adequada aquesta mostra, ara em diu que és
insuficient, però vostès a l’informe posen i la donen per
adequada la mostra, dels 60, 57 tenen mercuri. Nosaltres li
vàrem fer una proposició no de llei dient, escoltin, mantenguem
aquest estudi a veure com evoluciona, a part d’estudiar quin és
l’origen d’aquest mercuri, quin és l’origen d’aquesta
contaminació, varen votar en contra. Només quan ho vàrem fer
públic, aquest informe, va sortir crec que era el director de Salut
Pública dient que es continuaria estudiant, només quan ho
vàrem fer públic. Garantim mitjançant pressuposts que vostè
tendrà una partida, que el Parlament li dóna suport amb aquesta
partida, que es faci, que es mantengui aquest estudi de peixos.

Lluita contra l’abús de la droga, 100.000 euros als
ajuntaments, pensam que és fonamentals, la detecció primera la
fan els serveis socials o la fan els serveis de salut i poden fer
feina amb els ajuntaments. A les entitats que lluiten contra
l’abús de la droga, 70.000 proposam. Hi ha tres drogues el
consum de les quals s’incrementa: el cànnabis, la cocaïna i
l’alcohol, i sobretot entre els més joves. La nostra entrada a les
drogues per part dels joves és de les edats més joves, entre 13 i
14 anys, a altres comunitats autònomes està entre els 14 i els 15,
nosaltres estam en 13 anys, entren a l’alcohol, consum de caps
de setmana, al cànnabis i a la cocaïna, la cocaïna més endavant.
És cert que fan coses, però no tenen resultats, haurem d’invertir
més temps o modificar la situació perquè els resultats cada any
no apunten que es millori aquesta situació.

Després, tota una sèrie de partides, una, dues, tres, quatre,
cinc, sis, set, vuit, per millorar el capítol 1, per millorar el
capítol 1 a tots els territoris o a totes les àrees sanitàries, tant
hospitalària com primària. Hem fet els càlculs i ho hem fet molt
ajustat a allò que nosaltres pensam que sobra del capítol
d’interessos, possiblement necessitaria més doblers, però amb
aquesta partida s’ajusta més a la realitat. Vostè, a dia d’avui,
avui s’aprovaran uns pressuposts amb el grup parlamentari que
no hi ha suficient doblers per pagar els pressuposts, per pagar la
nòmina de capítol 1 dels centres de salut, dels hospitals i del
conjunt de la sanitat pública a la nostra comunitat autònoma.
Pensam que això no pot sortir, sabent-se, no pot sortir, ens ho
han pogut ocultar durant aquest temps, ara ja no es pot ocultar
perquè vostès han hagut de fer modificacions de crèdit des de
l’any 2012 que si feim el seguiment, avui, aquests pressuposts
no completen aquesta nòmina. Per tant, pensam que aquestes
modificacions són ben necessàries. 

Avui hem tengut una bona notícia, el Govern -diguem-
perdona els interessos d’aquests dos projectes o d’aquests dos
programes a les comunitats autònomes i ben bé podrien anar a
capítol 1 de la nostra comunitat autònoma en sanitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció de la diputada no adscrita Sra.
Margalida Font i Aguiló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, jo abans de res volia dir que
la majoria absolutista fa que es permetin actituds agosarades i
irresponsables per difamar. I això no és de rebut en seu
parlamentària, no ho és.

(Alguns aplaudiments)

Ara ja sí em remet a les esmenes. 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 avui vostès
presenten així ho indiquen. Incidirà més en les desigualtats entre
les persones, una constant aquests darrers anys, sota la seva
gestió. Són uns pressuposts que si bé s’apropen a la despesa
real, són insuficients, tal i com el conseller va reconèixer en la
seva compareixença, i on la ciutadania ha vist com vostès
decidien que la sanitat ja no seria ni universal ni gratuïta.

Mirin, l’atenció sanitària no havia tan malament mai, no
s’havien tants de centres de salut, la seva gestió ha donat com
a resultat el doblar llistes d’espera quirúrgiques i triplicar les de
consultes externes, que han passat de 30 a 105 dies, on els
ciutadans veuen i pateixen l’augment de les llistes d’espera, que
han passat de 51 dies a més de 95. Es cobren 10 euros per una
targeta sanitària i els pensionistes paguen els medicaments.
S’han exclòs més de 16.000 persones del sistema. I vostès han
deixat sense finançament també el 40% de les dones que
utilitzaven anticonceptius finançats per Ibsalut. I programes,
com per exemple el càncer de mama, tenen una llista d’espera,
com ja s’ha dit aquí, de 225 dies. I ja de forma clara, privatitzen
serveis, obrint la porta a la gestió privada a un dret fonamental
com és el dret a la salut.

Les seves polítiques de salut -veig que el conseller m’escolta
molt bé, gràcies-, les seves polítiques de salut ens han deixat per
sota de la mitjana per càpita de l’Estat, a poc més de 1.150 euros
per habitant. Aquest és l’estat de salut de la nostra salut i que els
pressuposts presentats em fan dir que no van en la línia de donar
solució ni resposta. 

Sr. Conseller, miri jo li he presentat dues esmenes i vostè
només ha fet referència a una, bé després hi entrarem. L’esmena
RGE núm. 10687 al programa 413, fa referència a programes
d’atenció a les drogues a l’àmbit de Formentera -i els ho recalc,
a l’àmbit de Formentera- i persegueix l’objectiu de donar
continuïtat a les polítiques de prevenció en matèria de
drogodependències i altres addiccions. Miri, Sr. Conseller, si a
vostè l’import li pareix desproporcionat, parlem-ne, jo li oferesc
una transacció, segur, segur que arribarem a un acord si vostè
vol. Aquesta esmena intenta 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 de les drogodependències. El Govern del Partit Popular,
vostès, ara han decidit a la pràctica eliminar el programa
d’atenció específica als drogodependents a Formentera. I, per
tant, condemnar els malalts a haver d’anar a Eivissa a rebre
tractament. I he sentit aquí que això a vostè li pareix normal, i
ho diu sense cap problema. Miri, a mi no em pareix normal que
un malalt hagi d’anar a rebre el tractament a Eivissa, a mi no
m’ho pareix.

Jo els he de demanar per favor que no em tornin dir que
aquest tema està cobert, m’ho diuen cada any. No m’ho diguin,
no és cert, no és veritat, no hi està, cobert. O sigui que no m’ho
tornin dir. Vostè posi l’excusa que vulgui, la que vulgui, però no
em digui que està cobert perquè no hi està. La que vulgui, pot
ser la que vulgui, la que vostè decideixi.

La veritat és que vostès han decidit retallar en
drogodependències, un programa molt necessari a l’illa, i ho fan
mentre mantenen un delegat de govern posat a dit i que és una
necessitat únicament i exclusivament seva, del Partit Popular.
Només cerca el seu benefici, és una vergonya, senyors, una
vergonya, no em cansaré, és el darrer debat, però els ho he de
tornar dir. Vostès retallen i mantenen aquest delegat, això és una
vergonya! És que no té per on agafar-se. I els ho repetiré les
vegades que faci falta.

Per tant, mentre vostès, aquest govern, retalla i elimina a
l’àmbit de Formentera convenis que permetien realitzar
polítiques en salut o immigració, amb un import total bastant
inferior al cost real de la delegació que vostès mantenen, vostès
han decidit mantenir i repetesc, que per a nosaltres, per a la
majoria de Formentera això és una vergonya.

La segona esmena, a la que vostè no ha fet referència, la
RGE núm 10693, 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, és 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 millor assistència molt
important. I amb tot allò que suposa, evitaria molts de trasllats
a Eivissa, que pel que es veu, a vostès els sembla que anar a
Eivissa a rebre assistència és com anar d’excursió. Idò mirin, jo
els puc dir que no és anar d’excursió, no és anar d'excursió, anar
a rebre segons quines i evitar que segons quins tractaments
s’hagin de fer a Eivissa i es puguin fer a Formentera, jo crec que
és un deure que tenen vostès i no s’està complint amb
Formentera. O sigui, no és una excursió.

Aquesta esmena també la presentam any rere any, després
que s’aprovés en seu parlamentària i per unanimitat, dotar d'un
TAC a l’Hospital de Formentera. Jo els he de dir que a vostès
se’ls han acabat els arguments, ja no tenen cap argument
creïble, perquè any rere any veim que hi ha partides
pressupostàries per a altres projectes, que ens pareix bé, però
ens agradaria que n’hi hagués un per a Formentera i fos el TAC.
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Mirin, evidentment Formentera no és la seva prioritat, no és
la prioritat per al Govern Bauzá. 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, vostès l’any passat varen parlar de la
implantació de la radioteràpia a Menorca i a Eivissa, molt bé, a
nosaltres ens pareix molt bé, faltaria més, ens sembla molt bé!
Però no s’equivoquin, jo els parl del TAC de Formentera i
l’esmena fa referència al TAC de Formentera. No justifiquin el
seu nom, perquè ja han fet un esforç en radioteràpia, que és el
que em varen dir, molt bé, nosaltres hi estam d’acord, però i el
TAC de Formentera? Els ho torn preguntar. M’agradaria saber
quina serà l’excusa d’enguany, ho sabrem d’aquí un momentet,
supòs. 

A més els record que aquesta és una iniciativa aprovada
també per vostès l’any 2010. Curiosament quan vostès estaven
a l’oposició reclamaven, exigien i en feien bandera. I ara que
vostès li poden donar solució, ara que és a 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, zero! Vostès diuen una cosa i
fan la contrària. En seu parlamentària jo he sentit el president
Bauzá, que ara no hi és, però li he sentit argumentar paraules
textuals sobre la implantació de radioteràpia a Eivissa i a
Menorca, textuals: “malgrat els números no em surten, però no
s’ha de mirar això, és una qüestió econòmica, numèrica i torn
repetir, els mallorquins, qualsevol mallorquí s’imaginen anar a
Menorca o Eivissa a rebre una sessió de radioteràpia. És que ens
hem de posar en el seu lloc, per tant, no és demagògia, és
voluntat política. Hi ha una clara diferència, és un fet, com tot
el que he dit i diré, és de justícia social”, fi de la cita del Sr.
Bauzá. Vaig sentir vergonya aliena, vergonya, vergonya

Mirin, la veritat és que la vergonya l’hauria de sentir aquest
executiu, i els formenterers on quedam aquí? Miri, perquè no hi
hagi cap tipus de dubte. Dir que la implantació de la
radioteràpia és un tema de justícia social, però ja li dic que a
Formentera no en volem més, però sí exigim la mateixa justícia
social per a tots els habitants d’aquests illes, per a tots i això
inclou necessàriament Formentera. I entre altres coses passa per
no haver d’anar a fer una prova diagnòstica a Eivissa, quan
podria fer-se perfectament a Formentera, i vostès això ho saben.

I no es fa perquè no hi ha voluntat política per fer-ho. Passa
per poder tenir la justícia social, passa per 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 pregunt, ja ho vaig fer en el debat de
pressuposts de l’any passat. Qualque mallorquí s’imagina portar
el seu pare, la seva mare o un dels seus majors a una residència
a Menorca o a Eivissa? S’ho imaginen? Pensin-s'ho, per favor,
facin aquest exercici i també posin-se al lloc dels formenterers
i formentereres que estam obligats a fer-ho. I així no parlarem
de demagògies, tantes coses que ara jo no tendria més temps per
enumerar, però desgraciadament vostès no m’aprovaran aquesta
esmena, no l'aprovaran i deixaran l’aplicació d’aquesta justícia
social que reclamava el Sr. Bauzá, la deixaran en mans de les
prioritats i dels interessos polítics i no de les necessitats de tots
els ciutadans de Formentera.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de la intervenció del diputat no adscrit Sr. Pastor
i Cabrer per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li he de reconèixer
que he tengut la temptació de ni pujar a defensar aquestes
esmenes, després d’un dia i mig de debat que no se n’hagi
aprovat ni una i de veure que més que un debat de sanitat, l’hem
convertit en un debat judicial i de retrets personals i coses que
crec que la veritat que en aquest debat d’avui han sobrat.
M’imagín que són els anys que van passant i que pesen. 

La veritat és que jo crec que hauríem de fer una reflexió tots
en el debat d’avui i d’aquests dies i mirar quin interès desperta
aquest debat de pressuposts, mirar les conclusions que treim
d’aquest debat de pressuposts i sobretot les coses positives que
en treurem. Jo crec que la resta ho podem deixar al marge.
Quines coses positives traiem d’aquest debat, per què haurà
servit aquest debat de pressupost, que és el debat més important
que tenim durant l’any. Sobretot i ho tornaré dir, un debat de
pressupost que entenc que és especial, diferent als altres tres que
hem fet. Normalment un fa uns pressuposts per dur-los endavant
durant tot un exercici, no és el cas. Aquest debat, pens que si els
altres havien de tenir un marge de consens, aquest hauria de
tenir un plus de consens, perquè seran gestionats no sabem per
qui. Sabem que durant sis mesos ho gestionaran vostès, però
després no sabem qui els gestionarà. Jo crec que hauria estat un
bon exercici per part d’aquest govern, un gest, intentar arribar
a acords en temes tan importants com puguin ser sanitat, serveis
socials i educació, i evidentment també amb totes els altres
àrees.

Jo he presentat un seguit d’esmenes i ho he fet també perquè
molt ajuntaments o alguns ajuntaments així m’ho han fet
arribar. Quan jo li he demanat en aquest cas la relació de l’inici
d’obres d’un nou centre de salut a Llucmajor, és perquè gent de
Llucmajor així m’ho ha demanat. Exactament igual que quan li
deman pel centre de salut d’Artà, que vostè en diu i m’ha
recordat que no s’havien posat a disposició els terrenys,
aleshores estaven pendents d’una resposta. Exactament igual
que gent de Pollença o, en aquest cas i de manera personal, el
tema de Manacor. Permeti'm, la darrera vegada que vàrem tenir
converses amb una persona que vostè ens va enviar, li vàrem dir
que teníem dos terrenys en aquest per posar a disposició de la
conselleria, que estàvem a la seva disposició per quan ell
volgués. Jo li faig un repte, si vostè em diu que sí a aquesta
esmena, em compromet a fer un plenari abans de dia 31 de
desembre per posar-li a disposició uns terrenys per començar en
el primer semestre de l’any que ve el nou centre de salut de
Manacor. Si el problema que tenen són els terrenys,
l’Ajuntament de Manacor en té i els posarà a disposició de la
Conselleria de Salut. Però no ens faci fer, com va fer en aquest
cas el Ministeri d’Interior de Madrid, que ens va demanar un
solar per a un jutjats deu fer quatre anys i a dia d’avui encara no
hi ha hagut ni una sola partida per fer els jutjats de Manacor. És
a dir, ja ha acabat el termini i encara no s’han començat. Per
tant, si vostès ho han de menester, i hi ha dotació pressupostària,
li faríem la cessió del solar.
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Jo crec que Manacor és un dels llocs on més necessitat hi ha.
Jo no sé si va ser un error o no, però l’any 96 quan es va obrir
l’Hospital de Manacor, vàrem tancar el que era el servei de 24
hores i el vàrem convertir en centre de salut només mig dia. A
dia d’avui, a partir de les 17.30 de l’horabaixa tots els residents
de Manacor i dels voltants han d’anar a urgències de l’Hospital
de Manacor, i pensam que no és el servei adequat. Pensam que
molts d’ells haurien de passar pel centre de salut o pel PAC, per
tal de poder-ho solucionar. Quan es varen posar a disposició de
la conselleria els terrenys de Portocristo, ja era amb la condició
de què fos PAC 24 hores, no es va obrir el PAC 24 hores a
Portocristo i aleshores tenim que tot el terme municipal no té
més que urgències de l’hospital.

I vostè sap com està l’Hospital de Manacor i vostè sap que
quan varen arribar al Govern hi havia un projecte d’ampliació
i reforma de l’hospital. És ver que hi havia altres necessitats i
vostès varen dir a l’Ajuntament de Manacor que en aquells
moments havien d’utilitzar el pressupost que hi havia per a
altres coses que eren més urgents i més necessàries, ho vàrem
entendre perfectament, però han passat quatre anys i aquella
necessitat que vostès varen reconèixer que hi havia d’ampliar
l’Hospital de Manacor, a dia d’avui encara no s’ha pressupostat.
A nosaltres també ens agradaria ser-hi, ens agradaria que la
Comarca de Manacor tengués l’atenció i tengués l’ampliació
necessària.

Jo després li faig una darrera esmena i vostè em diu
segurament ha estat un error i que l’he posada a la secció 18,
(...). És el mateix, és una esmena més política, jo sé que 40
milions d’euros vostè no l’acceptarà, no me n'accepta les de
150.000 euros i evidentment no m'acceptarà la de 40 milions
d’euros. És una esmena política per fer-los veure i fer-los
entendre que no basten els doblers per a sanitat. I tornarem al
que hem dit a cada debat, no és un problema del conseller de
Salut, és un problema del president i del conseller d’Hisenda
que no han aconseguit tenir un finançament just per a aquesta
comunitat. Després pateix el conseller d’Hisenda, pateix la
consellera d’Educació, pateix la consellera de Serveis Socials i
pateixen tots els consellers perquè els recursos són els que són.
I davant una situació complicada s’ha de prioritzar i vostès
tenen unes prioritats i segurament qualsevol de nosaltres en
tendríem unes altres i els números finals segurament serien els
mateixos.

Quin problema tenim? Problema de finançament. Jo ja
record aquells debats..., jo no era al Parlament, de quan es varen
rebre les competències d’Educació, que hi havia grups polítics
que deien que no les havíem d’acceptar perquè estaven mal
dotades i després en pagaríem les conseqüències. I les pagam.
Exactament igual quan vàrem assumir les competències en
sanitat, pareixia que estaven ben dotades i avui ens adonam que
no són suficients, que són insuficients per donar servei als
ciutadans. I d’això no en té la culpa vostè, a vostè el puc fer
culpable d’acceptar aquestes condicions i de seure a la cadira
blava amb aquestes condicions, tal vegada havia d’haver triat
una altra opció. I tal vegada és un acte de valentia amb aquest
pressupost voler gestionar la sanitat d’aquesta comunitat.

He sentit massa vegades en aquesta tribuna retrets de fa
quatre anys, del que passava a l’anterior legislatura. Jo en vaig
fer molts, però aquella legislatura està jutjada, els ciutadans la
varen jutjar, varen dir que les coses no s’havien fet com ells
volien i els varen dur a l’oposició, però han passat tres anys i
mig. I el recurs del debat de pressuposts 2015 ha de ser el que
va passar fa quatre anys? És que dedicam un 90% per dir allò
que va passar fa quatre anys i un 10% a l’atenció de la feina que
han fet els diputats i diputades per presentar esmenes en aquest
pressuposts. És a dir, em pareix un menyspreu a la feina que
nosaltres hem fet, que ha costat molt, perquè imagini's vostè
agafar l’ordinador i fer esmenes a totes les seccions, tot solet,
sense ningú, per venir aquí a escoltar el que ja va passar, però si
jo ja li ho vaig dir fa quatre anys al Sr. Thomàs, li vàrem dir el
que havia fet, li vàrem repetir, ens vàrem queixar i ho vàrem
denunciar i els ciutadans ho varen entendre. Però qui s’examina,
Sr. Sansaloni, és vostè, ell ja s’ha examinat i ha suspès. Vostè
i el Sr. Bauzá, vostès s’examinen, vostès són els que han de
passar comptes en aquest parlament del que fan comptes fer el
2015. Són vostès, som al debat de pressuposts de 2015, no som
a la Comissió d’Investigació de Son Espases, som en el debat de
pressuposts 2015!, 2015!

I jo estic segur que el Sr. Rotger coincideix amb mi. Això no
passava en aquest parlament, és que hi ha hagut un
deteriorament que ja no interessa...

(Alguns aplaudiments)

I algú em deia l’altre dia que els ciutadans no respecten els
polítics, i és ver, és ver. Com volem que els ciutadans ens
respectin si entre nosaltres mateixos som incapaços de fer-ho?
Com volem que ens respectin? És que no ens poden respectar
mai! I jo puc tenir un debat polític amb vostè, li puc fer tots els
trets polítics que vulgui i puc ser dur i puc ser contundent. Però
hi ha línies vermelles que crec que avui en aquesta tribuna s’han
passat, eh?, els han passades, i si algú es pensa que amb aquests
debats fa mèrits per repetir a les llistes...

(Remor de veus)

...crec que això no és un acte de valentia, això és un acte
d’inconsciència, de no saber on som, som al Parlament, Sr.
Conseller, i jo defens les meves esmenes que he presentat al seu
pressupost, al pressupost que vostè ha duit aquí, a aquest
parlament, a debatre. 

M’agradaria que em contestassin si vostè creu que amb
aquest debat pot gestionar la sanitat pública amb garanties. Que
és millor trobar-se aquest pressupost que un pressupost
prorrogat?, sense cap dubte ni un, coincidirem, perfecte, amb
aquest pressupost pot acabar l’any 2015?, perquè, vostè em pot
negar que avui, a hores d’ara, hi ha habitacions d’hospitals
tancades i gent als passadissos que no té habitació?, m’ho pot
negar?, a dia d’avui, eh?, a dia d’avui, no m’ho pot negar, hi ha
habitacions tancades i malalts als passadissos dels hospitals
públics.
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(Remor de veus)

Hi ha llits d’UCI tancats i gent als passadissos, Sr.
Sansaloni, sí, Sr. Sansaloni, avui matí, avui matí. 

Aleshores aquest pressupost que ens presenta aquí, que és
millor que el de l’any passat, no li ho vull negar, que és un
pressupost que s’han fet moltes de coses, que és mal històric
d’aquesta comunitat pressupostar i després gastar més, sobretot
en Salut, però jo li estic dient que no li basta, que no li serveix,
que vostè no podrà passar un 2015 amb aquest pressupost i no
passaria res si ho reconegués, ho hem fet tots i vostè va
exactament el mateix, que és millor?, sí, però aquest pressupost
no garanteix als ciutadans d’aquesta comunitat tenir una sanitat
pública de qualitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra, és el torn del Grup Parlamentari  Popular, té
la paraula la Sra. Antònia Vallès per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que avui aquest debat
ha estat un poc incòmode i només vull dir una cosa, Sr. Thomàs,
si no li agrada que li diguin “Son Espases”, tampoc no ha cridar
a l’altre diputat dient... el que li ha dit, és a dir, és una cosa
recíproca...

(Remor de veus)

I, Sr. Pastor, tampoc vostè no ens ha de donar lliçons, és a
dir, crec que tots aquí sabem el que feim i a què ens hem
d’atendre i com hem dit, això són els pressuposts i passem a
parlar de les esmenes que és el que ara ens toca.

Un any més em present davant vostès en nom del Grup
Parlamentari Popular per debatre les esmenes del pressupost de
Sanitat 2015. Aquest govern any rere any i en la mesura
possible ha anat augmentant el pressupost de Sanitat, un
pressupost que suposa ja el 45% de tot el pressupost de la
comunitat autònoma.

El pressupost per a l’any 2015 s’incrementa en un 10,29%
respecte del pressupost de 2014, una aposta per assegurar els
serveis essencials i una sanitat pública i de qualitat, 123 milions
més d’euros destinats a assegurar un dels pilars del nostre estat
del benestar, el major pressupost del qual ha disposat l’Ibsalut
a dia d’avui.

Entrant en les esmenes, he de dir que s’han presentat un total
de 93 esmenes al pressupost de Sanitat i jo els vull dir que quan
vàrem entrar en aquesta legislatura la situació econòmica era
francament dolenta, una crisi econòmica d’àmbit mundial,
estatal i de la comunitat com mai no s’havia vist, el que va
obligar a aquest govern a prendre mesures que no sempre han
estat fàcils. 

Sens dubte en aquests anys ha estat importantíssima la
colAlaboració dels professionals. Actualment la situació ha
millorat a pesar que encara no podem dir que estiguem
recuperats del tot i queda molt per fer.

Per això, quan veim les esmenes presentades per part del
Grup Parlamentari Socialista i les del diputat no adscrit que fan
referència a projectes i construccions de nous centres de salut,
entre els quals es troben un centre de salut a Artà, Llucmajor,
Manacor, Pollença entre d’altres, els he de dir que el Govern és
conscient de les infraestructures que són necessàries, però que
la situació econòmica encara no permet fer front a aquestes
noves inversions. Ens agradaria poder fer més centres de salut,
però la nostra principal prioritat en aquests moments són els
serveis assistencials, el manteniment del que tenim i donar la
millor qualitat assistencial.

En aquests moments hem hagut de prioritzar l’essencial i per
això hi ha un lleuger augment del capítol 6 que contempla la
posada en marxa total de l’Hospital Can Misses a Eivissa, la
previsió del búnquer de la radioteràpia de Menorca i un estudi
de les mancances de l’Hospital de Manacor que com saben és el
més antic i el que precisa de més reformes. 

Pel que fa a l’ampliació de les urgències de l’Hospital d’Inca
que ens demana el grup MÉS, de moment no es contempla.

(Remor de veus)

Un altre grup d’esmenes van dirigides a dotar de més
doblers a capítol 1, perquè diuen que és insuficient i que perillen
les nòmines, els he de dir que aquest capítol, aquesta partida
d’ha augmentat en un 5,11% respecte de l’any 2014 i aquesta
partida es manté també com a ampliable, poden estar tranquils
que ara les nòmines no perillen, no passa el mateix que quan
vostès governaven que no tan sols perillaven les nòmines de
Salut, sinó de tota la comunitat autònoma.

En matèria de recursos humans és important destacar que
s’està treballant per unificar la normativa de permisos, llicències
i vacances i es continua apostant per la convocatòria de la borsa
única que unifica els criteris de contractació entre totes les
gerències.

Pel que fa a les esmenes que afecten el capítol 2, tampoc no
les acceptarem. Aquest capítol també té un increment del 25%,
es continua apostant per la unificació i la centralització de les
compres iniciades el juny de 2013 i que permet aconseguir
estalvis importants i disposar de més crèdit.
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Aquest capítol 2 augmenta en més de 95 milions d’euros, el
que permetrà que tant l’Hospital Mateu Orfila com la Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca tenguin cobertes les necessitats
i puguin mantenir la qualitat assistencial com vostès ens
proposen en les esmenes 271 i 77. Amb aquesta pujada també
queda assegurada la radioteràpia de Menorca i Eivissa per tal
que es pugui posar en funcionament la prestació del servei una
vegada adjudicat.

Igualment es dota de més doblers el PADI, que passa de
500.000 euros a 1.200.000 i vetlla així per la salut bucodental
dels més petits.

També les partides destinades a transport sanitari terrestre i
aeri augmenten un 39,68% i s’adapten a les despeses reals.

Pel que fa a l’esmena del Grup Socialista sobre
desplaçament per a atenció sanitària els he de dir que aquest
govern està molt sensibilitzat en aquest tema i és una obligació
per aquest govern donar resposta a tots els malalts de les
diferents illes, perquè puguin ser atesos pels millors metges i
perquè rebin els millors tractaments indiferentment de l’illa a la
qual pertanyen. Per això, en aquests pressuposts augmenten un
9,2% les partides destinades a desplaçament de pacients. 

Pel que fa a les esmenes que fan referència a temes de salut
pública, els he de dir que es continua fent feina en el Pla de salut
des de la direcció general tant de Salut Pública com de
Planificació i també s’estan potenciant les estratègies en salut
amb el personal assistencial del Servei de Salut. 

En temes de prevenció es continuarà desenvolupant el
projecte de detecció de VIH a les farmàcies i dins el Pla de
drogues se seguiran mantenint els serveis actuals tant de
conveni amb els consells insulars com amb el Projecte Home.
Seguiran també les xerrades als municipis, han tengut una bona
acceptació, i també s’incrementa la disponibilitat de rutes
saludables per guiar els nostres ciutadans per aconseguir
millorar els hàbits saludables. Així mateix seguiran els
programes de prevenció de l’obesitat i l’obesitat infantil,
alcoholisme, tabaquisme, salut sexual i reproductiva, entre
d’altres, programes que es desenvolupen fa anys i que seguiran
també el pròxim any. L’aposta d’aquest govern per la salut
pública és clara i creim que la partida que s’hi destina és
suficient i per això també les rebutjarem.

En temes de salut mental, s’està treballant per millorar
l’eficiència, en la reorganització de recursos humans i
s’aconsegueix desenvolupar en la manera possible les
conclusions de la Ponència de Salut Mental. I quant a la salut
mental infantil, el Govern continuarà fent feina per potenciar
l’ISMIA i arribar al major nombre d’infants possibles. 

Pel que fa a l’esmena del Grup MÉS referents a llits
hospitalaris específics per atendre greus trastorns de la conducta
alimentària, els he de dir que aquests llits que hi havia destinats
a aquest trastorn no complien la llei del menor perquè s’hi
ajuntaven tant adults com infants. El que ara s’ha fet és
reestructurar-los. Totes les guies recomanen l’hospitalització
parcial per a aquest tipus de malaltia. He de dir que en aquest
sentit s’han augmentat les places en l’hospital de dia tant en
places de psiquiatria infantil com d’adults. Els resultats són més
efectius i en cas d’haver-los d’ingressar ho faran al Servei de

Psiquiatria Infantil en cas que siguin menors i els adults al
Servei de Psiquiatria General, per la qual cosa no donarem
suport a aquesta esmena.

L’esmena de la diputada no adscrita Sra. Font, sobre
l’adquisició del TAC a Formentera, li he de dir que des de la
conselleria sempre s’ha apostat per apropar la sanitat pública a
totes les nostres illes, mostra d’això són els augments de la
partida per a desplaçament de malalts, el desplaçament dels
professionals a les illes, la radioteràpia d’Eivissa i Menorca, que
dintre de poc serà una realitat. Sense dubte s’ha de continuar
treballant en aquest sentit, però pressupostàriament parlant
enguany no serà possible el TAC, per això també rebutjarem
l’esmena.

Com ja els vaig comentar en comissió, en referència a l’ús
del sociosanitari de Son Dureta i Can Misses a Eivissa, no s’ha
posat cap partida pressupostària perquè consideram que primer
hem de decidir entre tots què és el que s’hi vol fer exactament
i per això esperam que es creï la comissió conjunta entre els
diferents grups parlamentaris i el Govern, com es va acordar en
Ple, per tal de decidir l’ús que se’ls donarà i poder dotar-los
adequadament, per la qual cosa tampoc no acceptarem les
esmenes.

Pel que fa a les esmenes que proposen baixa a la partida
d’amortització de deute pública no les podem acceptar perquè
com saben el pagament del que es deu és una obligació legal i
una responsabilitat d’aquest govern.

Un tema en el qual s’ha fet un gran esforç és el pagament de
proveïdors, entre 2012 i 2013 es varen pagar 798 milions
d’euros en factures d’anys anteriors que no tenien partida
pressupostària, a més en aquests moments els proveïdors cobren
en una mitjana de 67 dies. Tot això ha permès que hi hagi un
descens a la despesa financera d’un 11,46% atesa la reducció
important dels interessos de demora.

Senyors i senyores diputades, mai, mai no seran suficients
els doblers que puguem destinar a Sanitat, però aquest govern
ha fet un esforç innegable augmentant el pressupost fins a un
milió dos-cents noranta mil trenta-set milions d’euros, el
pressupost més elevat del que ha disposat l’Ibsalut des de les
seves transferències, ha reduït el deute de l’Ibsalut que ha passat
de 468 milions d’euros en el 2011 a 96,9 milions al final del
2013, ha reduït la mitjana de pagament a proveïdors a 67 dies,
ha posat en marxa el nou Can Misses i en breu complirà el
compromís que va adquirir amb els ciutadans de posar la
radioteràpia a Menorca i a Eivissa.

En definitiva, creim que són uns pressuposts responsables i
coherents amb la realitat actual, que asseguren la viabilitat de la
nostra sanitat i que ens apropen a l’equilibri pressupostari
garantint sempre una sanitat de qualitat pública i compromesa
amb tots els usuaris, treballadors i proveïdors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació dels debats fets avui matí. 

Començam pel debat número 13, de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, amb les seccions i entitats afins. Començam a votar...
començam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 24 a favor.

Passam ara al debat número 14, de totalitat, agrupació de la
secció 17, Conselleria de Família i Serveis Socials, amb les
seccions i entitats afins. Passam a la votació. 

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 24 a favor.

Ara, al debat número 15 hi ha una esmena que... puc
entendre... supòs que aprovada per unanimitat que és per
assentiment, que és l’esmena RGE núm. 11019, és una esmena
del Grup Parlamentari MÉS que ha estat transaccionada. Puc
entendre que està aprovada per assentiment? Per tant, aquesta
esmena està aprovada per assentiment.

Després, l’esmena RGE núm. 10971 del Grup Parlamentari
Socialista ha estat retirada.

Per tant, passam a la votació de la resta...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si? Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres demanaríem votació separada de l’esmena RGE
núm. 10975 del Grup Socialista, esmena RGE núm. 10975.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant..., idò ara passarem a la votació de
l’esmena RGE núm. 10975...

(Remor de veus)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, crec que s’ha equivocat i és la RGE núm.
11219.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena transaccionada és la RGE núm. 11219... idò m’he
equivocat. L’esmena transaccionada és l’esmena RGE núm.
11219, aprovada per assentiment, 11219. 

Gràcies, Sr. Thomàs. I l’esmena retirada era la 10971.

Ara passarem a la votació, per petició del Grup Parlamentari
MÉS, de l’esmena RGE núm. 10975. Començam a votar.
Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra, 20 a favor, i 4
abstencions.

Ara passarem a la resta d’esmenes d’aquesta secció 17,
Conselleria de Família i Serveis Socials, amb les seccions i
entitats afins. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 24 a favor.

Debat número 16, de totalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins. Passam
a la votació conjunta. 

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 24 a favor.

Ara passam al debat..., el darrer debat que és el debat 17, de
globalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut, amb
les seccions i entitats afins. Passam a la votació. 

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 24 a favor.

S’aixeca la sessió per ara, ara farem la interrupció de la
sessió, començarem el debat número 18 l’horabaixa. Els
propòs... no sé si volen començar a les cinc de l’horabaixa, els
sembla bé?, a les cinc de l’horabaixa?

(Remor de veus)

A les cinc, començam a les cinc de l’horabaixa. 

Moltes gràcies.
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