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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a totes i a tots. Continuam la sessió del pressupost.

Començarem amb debat número 7 de totalitat i globalitat,

agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular. Secció

15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, esmena

9137. E03. Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat

Ambiental, esmena 9138. E04. Institut Balear de la Natura,

esmena 9139. E10. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les

Illes Balears, esmena 9140. E18. Servei de Millora Agrària i

Pesquera, 9141. C09. Consorci Recuperació de la Fauna de les

Illes Balears, 9142. C10. Consorci d’Aigües de les Illes

Balears, 9143.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 15,

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Al programa

441A, proveïment d’aigües, esmenes 9349, 9350, 9361, 9363,

9427 i 9348. Al programa 441B, sanejament i depuració

d’aigües, esmenes 9370, 9338, 9352, 9353 i 9337. A l

programa 512A, domini públic hidràulic: protecció i control.

Directiva marc de l’aigua, esmenes 9372, 9473, 9474, 9351. Al

programa 533A, conservació i millora del medi natural, esmena

9354. Al programa 533B, planificació forestal, esmena 9364.

Al programa 711A, Direcció i serveis generals de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, esmena 9355. Al programa

714B, foment del sector agrari de les Illes Balears, esmenes

9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346 i 9347. Al programa

718A, recursos marins i ordenació del sector pesquer, esmena

9356.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS. Secció 15, Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca. Al programa 441A, proveïment d’aigües,

esmenes 8985, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990 i 9033. Al

programa 441B, sanejament i depuració d’aigües, esmenes

8983, 9029 i 9030. Al programa 443B, qualitat ambiental,

control de la contaminació i assessoria mediambiental, esmena

9034. Al programa 443C, gestió de residus, esmena 9035. Al

programa 512A, domini públic hidràulic: protecció i control.

Directiva marc de l’aigua, esmena 9032. Al programa 533D,

gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees

recreatives i finques públiques, esmena 9031. E03, Agència

Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 9027.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 15, Conselleria

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Al programa 512A,

domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva marc de

l’aigua, esmena 9561. Al programa 714B, foment del sector

agrari de les Illes Balears, esmenes 9567, 9563 i 9565.

Té la paraula el Sr. Biel Company del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, senyores i

senyors diputats. 

Iniciam un debat que crec que ja l’hem fet tres vegades en

poc temps, vull dir que parlam del mateix, donam voltes a la

sínia, com deim a la pagesia, per parlar de les mateixes coses,

però com que això està muntat així, hem de seguir el protocol.

I per tant, haurem de seguir parlant i supòs que dient quasi el

mateix que anam dient tant en comissió, com en anteriors

discussions que hem tengut en aquest parlament.

Venim per parlar de la secció 15 de la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca. I començ dient el que ja he

repetit altres vegades, crec que el pressupost és del tot

insuficient per assolir els mínims indispensables dins aquesta

conselleria. Jo crec que sol passar a vegades quan governen

segons quines forces polítiques, que no se li dóna la

importància que té realment aquesta conselleria. I, sincerament,

crec que du temes bàsics i fonamentals per a la nostra

comunitat autònoma. Jo he viscut com el PSIB-PSOE ha arribat

fins i tot a llevar la Conselleria d’Agricultura i transformar-la

en una direcció general. No es varen atrevir a fer-ho en medi

ambient. 

Per tant, començaré per parlar de temes mediambientals i de

temes de recursos hídrics. El tema de recursos hídrics crec que

és bàsic i fonamental, serveis bàsics i fonamentals, per la

senzilla raó que si en qualque moment qualcú de nosaltres va

a obrir l’aixeta i no troba aigua, no surt aigua, o surt d’una

qualitat dolenta, entram ja en temes sanitaris i en temes que

poden fer molt de mal. El mateix passa quan, en aquell temps

dèiem estiram la cadena, o pitjam els nostres banys perquè fugi

l’aigua, aquesta aigua va a qualque lloc i si no es tracten bé i

depuren bé, podem entrar en temes molt delicats i fins i tot en

delictes mediambientals. Per tant, qualsevol pressupost que es

destini a aquesta conselleria, aquests dos conceptes són clau,

són essencials. Són essencials per al turisme, però també són

essencials per a la nostra vida diària, són essencials per als

colAlegis, per als hospitals, etc. Per tant, jo crec que no se li

presta en aquests pressuposts l’atenció necessària que requereix

un assumpte tan seriós com aquest.  

Crec que per primera vegada en un seguit d’anys es romp

amb la inversió que nosaltres hem intentat fer, en moments molt

complicats de legislatura vàrem intentar fer, amb inversions

d’uns 10-15 milions d’euros que s’haurien de fer anualment, en

el que són inversions en depuració d’aigües i també proveïment

d’aigües. I aquests pressuposts no ho duen, aquests pressuposts

viuen de continuisme, viuen del rebuf que duien i heu romput

allò que seria una inversió nova dins enguany. Aquests darrers

anys viviu d’allò que són els pluriennals del 2013 i els

pluriennals del 2014 i els del 2015. Hauríeu d’aconseguir,

conseller, de qualque manera obrir un pluriennal 2016 que

arrossegarà un seguit d’anys. Són inversions que comencen per

fer una depuradora i que tenen dos anys i mig, tres anys de

recorregut.

Per tant, sincerament crec que aquest tema és perquè ens ho

mirem bé i hi posem doblers suficients, almanco

indispensablement entre 10 i 15 milions d’euros, hi hagi el

govern que hi hagi, governi qui governi s’hi han de posar. I si

no s’hi posen duen conseqüències molt complicades. No teniu

ni tan sols coixins, no teniu uns marges dins aquests pressupost.

El pressupost a nivell del Govern és molt estret, la consellera

ho sap perfectament. El primer que varen fer dins IBAVI
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enguany va ser tornar posar mà a doblers de les fiances per

poder pagar un seguit de coses que hi havia pendents. És molt

mal de fer quadrar el pressupost, jo en don fe i sé cert que entre

vosaltres mateixos hi haurà hagut..., cadascú defensant els seus

corralets, les estirades pertinents i qui les ha rebut és la

consellera lògicament. Però aquesta consellera no us ha fet cap

favor, no us ha fet cap favor ni un, ni tan sols crec que hagi

estat a l’alçada d’haver de pensar amb allò que és fonamental.

A mi em va costar molt convèncer els nostres consellers

d’Hisenda, que això era una inversió en turisme, era una

inversió en benestar social, etc., posar doblers en aquesta

conselleria.

Després teniu unes obligacions legals -passant un poquet ja

a capítol d’agricultura i pesca-, teniu obligacions legals que jo

crec que no estau complint quant que heu de cofinançar

correctament les ajudes que vénen de la Unió Europea. I és una

obligació legal que hi ha, conseller, està damunt llei d’aquesta

comunitat autònoma. No em convencereu avui ni molt manco,

perquè a vós us han fet creure que us passaran doblers etc.,

però amb aquest pressupost que maneja el Govern balear no

només no n’hi posaran més, sinó alerta que no us en llevin

qualcun en acabar, perquè això sol funcionar així, per quadrar

en acabar comencen a gratar d’un lloc i de l’altre i acabaran no

enviant-vos ni tan sols allò que teniu previst. I crec que és un

dels temes que també us falla aquí, conseller. 

Vosaltres estau comparant el que és un pressupost, el que és

el pressupost amb el que és l’executat i us heu conformat amb

l’executat. Però a dia d’avui..., sí, moltes partides..., m’ho heu

dit vós en comissió, conseller, m’ho heu dit vós, i SEMILLA és

el cas típic. Però vós mateix avui teniu un problema greu, que

pot ser molt més greu i és la sequera que està patint aquesta

comunitat autònoma i altres llocs d’Espanya. No teniu cap coixí

ni un per dir, bé prioritzaré i llevaré d’aquí i ho posaré aquí

deçà. No els teniu i si no els teniu tendreu un problema, perquè

la sensibilitat cap a l’agricultura i la ramaderia d’algunes forces

polítiques, i no parl de la vostra, però vós hi estau en coalició,

no hi és cap a l’agricultura i la ramaderia. I a part, tendreu el

que us he dit, es prioritzaran altres coses, ho diuen ells

mateixos, no ho dic jo, ells mateixos diuen que es prioritzen

altres coses i després si ho voleu, ja els... “esto hace que las

limitaciones de esta conselleria sean un poco mayores y por

eso se tenga que ajustar en cosas que dependen de esta

conselleria”. És a dir, reconeixen que us han estret, ho diuen

ells mateixos aquí, a les intervencions que tenim de la Comissió

de Pressuposts.

I nosaltres què feim, entrant un poquet -perquè el temps

fuig-, entrant un poquet en les esmenes. Jo intent no tocar-vos

pràcticament res del vostre pressupost, sinó demanar que

venguin d’ una altra banda cap a aquesta conselleria. I ho faig

utilitzant els mateixos arguments que utilitzava el seu propi

partit o el PSIB-PSOE a l’anterior legislatura, amb una

diferència, nosaltres des d’aquí el que us deim en línies

generals és renegociau el deute, que en aquest moment es pot

fer. Les empreses quan solen estar molt malament, van a cercar

doblers als bancs i generalment no els en donen. Els bancs

solen deixar doblers quan no els has de menester moltes

vegades, eh?, bé, nosaltres vàrem viure una situació en què no

ens deixaven doblers ni ens deixaven pràcticament renegociar

deute, però això ha canviat, en quatre anys ha canviat. I ara tal

vegada és possible, fent el que pertoqui, renegociar deute. Jo us

estic dient, renegociau deute, agafau doblers i dugueu-los cap

aquesta conselleria. 

Hi ha una altra cosa que podeu fer, que no ho sabíem quan

vàrem presentar les esmenes, la presidenta Armengol ha venut

a bombo y platillo que té 300 milions d’euros del Govern

central, els podem incorporar, la consellera que faci el que hagi

de fer i que incorpori els 100 milions d’euros, que és en tres

anys, els 100 milions d’euros a aquest pressupost i tendrem tot

això tapat. Si això és tan clar com varen dir que havien

aconseguit, no tendrem cap problema ni un a tapar totes

aquestes esmenes i un estol més. Per tant, crec que, a més, a

compte d’això ja s’han fet compromisos amb altres forces que

donen suport al Govern, en temes d’educació, etc. Aniria bé

que fóssiu per allà, a veure si podeu pescar qualque cosa

d’això, que, teòricament, si és ver el que varen vendre a bombo

y platillo, han de ser dins el pressupost del 2016, vull suposar

que s’hi incorporaran.

Per tant, jo el que us deman és que poseu molts més doblers

en temes d’agricultura, però sobretot també en temes d’aigua,

en temes de depuració d’aigües, etc. I fins i tot veureu, en

alguns casos el que deman és una quantitat, perquè després

vosaltres ho repartiu, perquè a mi també m’ha tocat repartir i

arriba un moment que has d’estar pendent del que diguin els

tècnics de la conselleria, valorant totes les necessitats. Cada

poble, cada illa té necessitats i cadascú creu que les seves són

més importants que les del veïnat i hi ha d’haver algú, qualque

àrbitre que ha d’acabar dient quines són realment les

importants. Jo sé que manejau un llistat on hi ha 1 de prioritat,

2 de prioritat, 3 de prioritat, ho sé perquè el vaig fer jo. Per

tant, com que ho sé i crec que heu de continuar amb aquest i ho

feis bé, crec se us ha de dir, aquí teniu aquest pressupost i amb

la vostra gent destinau-ho al que realment important, sé que no

ho destinaran a coses de caprici, sinó que estic convençut que

es farà des de la casa amb la prioritat que pertoca.

Vos deman, ja dic, 10 milions d’euros en aquest tema. Us

he intentat també fermar un poquet un seguit de temes, l’EDAR

de Camp de Mar, perquè inicialment no hi era, he llegit en

premsa que us heu compromès que hi seria; també en temes de

pluvials d’Alaior, a Alaior tenen un problema greu, que ve

d’enrere no ve d’ara, ve de bastant enrere i no ho hem

solucionat en tot un seguit d’anys perquè no hi havia capacitat

de doblers de fer-ho, però crec que en aquests moments, si se

us donàs una mà, donant-vos tot un seguit de doblers, podríeu

mantenir tota una sèrie d’inversions perquè si no, us tornarà

fallar, i llevaríem el màxim de possibilitats de tenir una

desgràcia.

Només dir-vos també en qüestions de línies d’ajudes de la

Unió Europea, que no serà enguany, ni serà el 2016, però alerta

el 2017 i 2018, conseller, alerta perquè ens poden fer mal i això

vol dir tornar doblers. Heu de tancar el pressupost, heu de

tancar el PDR que acaba ara i l’heu de tancar i alerta, alerta

perquè les notícies que m’arriben a mi de la casa, de la

conselleria mateix, és que estam en els límits d’haver de tornar

doblers. I això són doblers que sortiran de la caixa de les Illes

Balears si no anam alerta. Jo voldria que no fos així, en

benefici de la comunitat i sobretot dels pagesos, perquè després

acaba que sempre acaben pagant els mateixos.
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I acab perquè ja m’estic passant i no vull que la presidenta

en bon dematí ja ens estiri les orelles, però hi ha moltes més

coses. La conclusió quina és? Tenim un pressupost continuista,

del que nosaltres hem fet i no és suficient. Heu d’aconseguir,

conseller, festejar una mica més aquesta consellera d’Hisenda

i que us n’amolli un parell més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom. Bon dia, presidenta, diputats, diputades.

Sr. Company, com vostè bé diu, és un debat que ja hem tengut

diverses ocasions i per tant, m’estranya que encara tenguem

dubtes en segons quins temes. No entraré en el debat típic de

pagesos de bufes, pagesos de "rólex" o de saló, però sí que li

diré que vostè és bo sembrant dubtes i avui la meva missió és

aclarir aquest sembrar dubtes, evitar que vostè continuï

sembrant dubtes i posant nerviosos als pagesos.

Aquesta és la legislatura de l’aigua, com vostè ha dit de la

sequera, al costat dels pagesos, on intentarem dignificar els

espais protegits, sense oblidar la mar on recuperarem una visió

de conjunt, on l’agricultura i el medi ambient han d’anar de la

mà. Tenim un pressupost de 180.954.877 euros. Uns

pressuposts, sí, continuistes, Sr. Company, si a mi no em

basten, a vostè tampoc no li bastaven, perquè tenim els

mateixos. Bàsicament, és ver ens hem estret el cinturó en els

capítols 1, 2, 3 i 4, el que representa un 31%, és a dir, els

capítols de despesa corrent, però la inversió, on la gent li

interessa, el que arriba al sector, el que arriba als parcs naturals,

als pagesos, ho hem incrementat en un 1,61%, tenint en compte

que hem estat una conselleria solidària, però som una

conselleria inversora.

Aquest pressupost, amb les empreses públiques, també li

hem de sumar el sector instrumental, ABAQUA 93 milions,

IBANAT 18 milions, FOGAIBA amb 66. No es preocupi, Sr.

Company, la discussió d’aquests famosos 3 milions que li deia

l’anterior gestor de FOGAIBA, actual gerent d’ASAJA, ho

tenim, no es preocupi. I ho tenim no per mèrit nostre, per

demèrit d’execució d’aquest any del PDR. Tenim aquests

romanents..., d’aquests 3 milions que vostè diu que ens falten,

en tenim 7 desgraciadament, m’agradaria no tenir-los i haver

hagut de demanar a la Sra. Cladera que ens els donés que, per

cert, colAlabora i té un sentiment molt fort cap a l’agricultura,

no es preocupi per aquest tema.

Continuam parlant de SEMILLA amb un pressupost de 10

milions. SEMILLA és una vergonya, Sr. Company, SEMILLA

la meitat del pressupost se’n va a deute. Pensin el que han fet

amb SEMILLA. Però a SEMILLA incorporam coses noves,

com el seguiment de les reserves, cosa que no s’ha fet durant

aquests anys. Incorporam també la millora genètica de races

autòctones, mai no se n’havia parlat. I recuperam el tema de les

llavors certificades que vostè l’altre dia em demanava. Però

també hem d’aclarir uns temes, al sector lacti no li llevam ni un

duro. En el sector lacti som al seu costat, al sector lacti enguany

hi destinarem 750.000 euros. El que s’ha executat de mitjana

durant els seus anys, i he estat generós perquè he fet una

mitjana dels darrers anys electorals que sempre puja, és de

650.000. En promoció també hi són, 75.000 euros en promoció

de SEMILLA de producte i evidentment també hem estat

generosos amb vostè perquè hem fet la mitja del darrer any,

justament el 2015 es varen gastar 99.000 euros, però si anam

més enrere la mitja baixaria. Per tant, tranquil, hi ha doblers per

a promoció.

Per al suport al sector pesquer, que també generava el

vostre dubte, hi ha 350.000 euros per a incorporar al FEM que

s’ha aprovat fa poc. Per tant, no es preocupi, hi ha els doblers

(...) i necessaris, i és vera, anam a doblers executats perquè un

jugador d’equip com és aquest govern, que tots anam a la una,

no podem permetre tenir doblers aturats, tenim els doblers que

hem de menester per donar suport al sector, però tenir doblers

al calaix i no emprar-los en aquests moments és un crim... i

perdó per l’expressió crim.

Dins Secretaria General, el pressupost és d’uns 14 milions,

com vostè bé sap, és on tenim tota una sèrie d’accions, el

transport dels agents de medi ambient que ho han anat

reivindicant, ara vostè em dirà que hem baixat en 50.000 euros,

és vera, perquè vostè va comprar 5 cotxes que ara em tocarà a

mi presentar i evidentment anam comprant i anam renovant, no

(...) tant de doblers enguany en innovació, 75.000 euros,

bàsicament en innovació, això significa comprar-los mòbils i

que tenguin els mitjans tècnics necessaris. També destacar a la

Comissió Balear de Medi Ambient que obrim les portes, donam

transparència i invertim en sistemes informàtics perquè la gent

des de ca seva pugui saber i pugui veure el que nosaltres feim

des de la conselleria.

Dins la Direcció General de Recursos Hídrics, té un

pressupost de 98 milions, és el 54% del meu pressupost, el 54%

del pressupost, evidentment que li donam importància, 29

milions al proveïment d’aigües, 62 milions al sanejament i

depuració i al domini públic 1,8 milions, un 2,63% més que

vostè, Sr. Company.

Gestionam els recursos en vista al futur, fent un pla

hidrològic que contempli la sequera, Sr. Company, quan m’ha

dit allò de la sequera aquí m’he quedat sorprès perquè

evidentment no teníem els mitjans dins el pla hidrològic, no ho

havíem previst i encara em sorprèn més perquè... no li

comentaré cap de les esmenes que em du doblers, perquè estic

content, Sr. Company, quan faci esmenes que em duen doblers

no diré res, però vostè en lleva del pla hidrològic, en lleva de

la planificació hídrica, en lleva de la gestió de l’aigua, el seu

partit lleva 650.000 euros a aquestes partides, esmenes reals, no

esmenes d’aquestes que especulen amb el deute, que no entraré

a valorar, que per cert són 28 milions les que fan, però en

concret en temes d’aigua, en gestió d’aigua vostès ens en lleven

o pretenen llevar 650.000, això és la importància o el missatge

de la sequera d’Eivissa que crec que no els ha acabat d’arribar.

Dins la Direcció General d’Espais Naturals en teníem

200.000 per als espais de rellevància ambiental; 18 milions per

a conservació i millora, això és IBANAT; 4,8 en planificació
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forestal; 1,17 en gestió d’espais naturals; 600.000 euros en

espècies silvestres, i 460 en sanitat vegetal.

El capítol que crec, Sr. Company, que és més destacat és la

partida que incrementam en inversió en espais naturals, els

grans oblidats. Començam un camí que serà molt llarg de

dignificació d’aquests espais; incrementam la seva inversió

quasi, quasi en un 80%, 800 % perdó, sempre m’equivoc en

aquest percentatge perquè no m’ho acab de creure, però és

vera, no sé quina obsessió tenen vostès amb els espais naturals,

a les esmenes, evidentment no les de deute, tornam anar a

aquestes esmenes que ens retiren 500.000 euros dels espais

naturals, demanen llevar 500.000 euros dels espais naturals per

dur al Sr. Kovacs. Tornam amb el Sr. Kovacs i Cabrera, coses,

etapes passades que ja havíem oblidat i per tant, amb aquesta

esmena em lleven doblers dels espais naturals per dur-los a un

senyor en concret. Crec que els espais no s’ho mereixen, ja

aquesta obsessió l’hem d’oblidar.

Situar els espais naturals protegits al capdamunt de la nostra

prioritat, planificar, gestionar, per això necessitam els doblers,

per saber el que hem de fer i el que podem fer; inculcar

coneixement sobre el risc del foc i continuar les tasques de

prevenció d’incendis. No han parlat vostès de les

infraestructures, acabar les heli-pistes d’Eivissa i de Menorca,

dur vehicles a Menorca i a Eivissa, millorar els mitjans aeris,

canviar... de tot això vostès no han fet cap comentari.

Seguirem per la Direcció General d’Educació Ambiental,

aquesta té un pressupost de 4.800.000 que significa un 32%

més, però com deim, com hem dit a la COP21 l’educació

ambiental és l’instrument per canviar, l’educació ambiental ens

ha de servir perquè la gent prengui consciència de la realitat,

tengui un pensament crític i es plantegi la seva actitud. Però

aquí li he de reconèixer que no és vostè qui em fa esmenes...,

que em lleva doblers, com veu només em fix en les esmenes

que em lleven doblers, els companys de Ciutadans no creuen en

l’educació ambiental, m’esmenen en 110.000 euros manco la

qualitat ambiental, tot el tema de suport als ajuntaments, de

residus em lleven 3.800.000 euros, aquests milions van a

compensar Formentera per al transport de residus i vostès

presenten una esmena que em lleven aquests doblers, i a

l’educació ambiental, evidentment l’educació ambiental és una

peça clau, hem de fer pensar els nostres alAlots perquè tenguin

criteri propi, seu.

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia té un

pressupost de 35 milions i mig; en infraestructures agràries,

986.000 euros; en foment del sector agrari, 33 milions;

ramaderia, 411.000; qualitat agroambiental, 60.000;

investigació i formació, que és on incrementam més, en

investigació, 478.000.

M’agradaria destacar que l’objectiu d’aquesta direcció

general és millorar la dignitat dels pagesos, un objectiu que he

repetit i no em cansaré de repetir, aplicar el PDR, Sr. Company,

sí, tenim els romanents que enguany no hem executat, tenim els

doblers que ens permetran executar-ho, no he de demanar més

doblers si no els necessit, a això es diu ser un jugador d’equip.

De la PAC, ja en parlarem després, de la PAC.

Promoure el consum de producte local, evidentment, de la

investigació, tancar el cicle de l’aigua són objectius evidents

d’aquest sector. Però com vostè bé ha dit, si vostè... ha dit que

em feien falta doblers, evident, més doblers en aquesta

conselleria en sanejament, en agricultura sempre seran ben

rebuts, però també sorprèn que el Partit Popular presenti

esmenes per llevar 535.000 euros a l’agricultura, 535.000

euros, Sr. Company, aquestes em lleven doblers a la

conselleria, a la conselleria, al sector que vostè tan estima, deu

ser que tal vegada encara no controla el seu partit i per tant, li

presenten esmenes a l’agricultura.

Dins la Direcció General de Pesca i Medi Marí, amb un

pressupost de 2 milions, hi ha els doblers evidentment de la

comunitat autònoma per apalancar els doblers del FEM,

150.000 euros, no es preocupi que hi són per seguir donant

suport als pescadors, per seguir donant suport i desenvolupar

tota la pesca sostenible, per impulsar les reserves marines, per

fer un decret de pesca turisme. 

Evidentment, avui també m’agradaria celebrar i compartir

amb els diputats, i esper que els diputats del Partit Popular i de

la Cambra estiguin contents perquè les gestions que hem fet des

d’aquesta direcció general han permès que el (...) retiri el

projecte, el ministeri admeti que el (...) retiri els projectes i

tornin començar el procés d’informació ambiental des del

principi, crec que és un èxit que ens hem d’apuntar, o no, Sr.

Company?

(Alguns aplaudiments)

Evidentment, com deia, Sr. Company, recuperam la visió de

conjunt, medi ambient i agricultura van junts. Començam a

recuperar la dignitat dels espais naturals protegits i aquesta ha

de ser la legislatura de l’aigua, al costat dels pagesos,

dignificant els espais.

Jo, Sr. Company, m’ho havia guardat, era de les coses que

pensava que no em retrauria, soc una..., tenc aquest vici, quan

em demanen una cosa la cerc, m’inform i intent quedar bé, amb

tots els batlles, la batllessa d’Alaior d’ençà que soc conseller

m’ha demanat diverses vegades la infraestructura aquesta a la

qual vostè feia menció, de recerca de fons per evitar el tema

d’inundacions al polígon d’Alaior: “Asimismo el Gobierno de

las Islas Baleares asume como nuevo compromiso ejecutar la

actuación de pósitos de campos en sustitución de la actuación

saneamiento del polígono industrial de Alaior”, dos mil.... fin

de la cita...

(Algunes rialles)

...Madrid, 5 de desembre de 2014.

Sr. Company, tal vegada no va comunicar a la batllessa

d’Alaior que renunciava a aquell projecte i el canviava per un

altre, que pot ser bastant legítim, però evidentment si vostè va

canviar les (...) tècniques, nosaltres també seguirem amb les

(...) tècniques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sra. Presidenta, per alAlusions...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No, ho sent molt, Sra. Sugrañes, no.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Home, m’ho ha repetit prou vegades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, el primer que

li vull dir, Sr. Conseller, estic molt content i tots nosaltres

estam molt contents perquè hem fet lluita durant una sèrie

d’anys en el tema de les prospeccions petrolíferes, però no li

puc consentir que s’ho atorgui vostè, conseller, perquè aquesta

batalla... no, ni de... vaja!, ara anava a dir ni de conya, però

l’altre dia es varen enfadar...

(Rialles i remor de veus)

...ni a prop fer-s’hi, no, vostè no és tan sensible i li ho puc

dir, però ni a prop fer-s’hi, ni a prop fer-s’hi, conseller. Aquesta

ha estat una lluita de les prospeccions petrolíferes de tothom,

de tothom i l’únic que hem fet en aquest cas, que ja és una

passa, que ja ho vàrem aconseguir anteriorment, ja vàrem

aconseguir que es paralitzàs un projecte i ara es reiniciàs, però

estan damunt la taula, vostè sap que això és una espasa que és

allà i que hem de seguir lluitant projecte per projecte. Però bé,

sàpiga que estam molt contents nosaltres que això vagi així i

que tots nosaltres -i li ho dic perquè m’ha tocat a mi en primera

línia- hem defensat aturar les prospeccions sempre.

Miri, no vull sembrar ni dubtes ni res de tot això, no, no, jo

no sembr dubtes, jo de les realitats que vostè em posa damunt

els papers  jo li faig comentaris, igual que no són dubtes ni de

la PAC ni de res de tot això. És a dir, vostè sap quants de

milions han de rebre cada any els pagesos per la PAC? Ho sap

vostè, conseller? Quants són? 28, seran 28, si vostè defensa el

que ha de defensar seran 28, i n’ha demanat 3 i 10, 3 i 10. Per

tant, només n’ha pagat 13, n’hi queden 15 per pagar. I sap què

passa? Que els pagesos dubtes no en tenen, el que tenen són

molts de problemes per pagar ara els préstecs a finals d’any

perquè vostè no ha fet la feina que havia de fer. Això és el

problema.

Escolti, conseller, no em parli de dèficit de finançament del

PDR. Vostès quan se’n varen anar del Govern havien executat

un 30% del PDR i nosaltres en tres anys l’hem passat a un 70

i busques o un 80, i no ha quedat res sense executar del que

podíem executar. Vostè el que té són romanents i els romanents

es generen perquè les línies d’ajudes es treuen, conseller, i

duren més d’un any i li queden pendents per pagar, vostè treu

una línia de solAlicitud enguany i l’any que ve l’acabarà resolent

i pagant. Per tant, té els romanents, però alerta, conseller,

aquests romanents són del PDR 2007-2014, vagi alerta perquè

es pot quedar amb un dit... ja m’entén, no és vera? Vagi alerta,

i no voldria li passàs perquè no li passarà a vostè, perquè vostè

i jo cobrarem igual que tots els d’aquí i cobrarem a final de

mes, tots, però els pagesos no, els pagesos no podran pagar a

final de mes el que han de pagar. I això em preocupa.

Miri, del Pla Hidrològic vostè m’ha dit de la sequera. El Pla

Hidrològic parla de sequera i diu que s’ha de fer un pla de

sequera després, el que nosaltres, igual que la llei, a nivell de

llei vostès volen dur a un nivell de llei coses que tal vegada

s’han de quedar a nivell de reglament, la llei ha de dir que s’ha

de desenvolupar després. Però li vull dir una cosa, Sr.

Conseller, i vostè hi era a la conselleria, vostè es va gastar 4,5

milions d’euros en estudis per fer el Pla Hidrològic de les Illes

Balears, 4,5 milions d’euros en estudis, amb aquells senyor que

ara és el que comanda des de la jubilació dins la seva direcció

general. Sí, conseller, 4,5 milions d’euros es va gastar i els tenc

numerats per si qualsevol dia vol que els mirem i veurà on

s’anaven també. Són 800 milions de les antigues pessetes per

fer estudis, això per fer un pla hidrològic, nosaltres no en

gastàrem ni un, ho vàrem fer amb la gent de dins la casa. 

Amb l’espai natural vostè mateix s’ha delatat, diu, “és que

no m’ho acab de creure que hagi augmentat un 800%”, quan

mira les partides vostè està arreglant unes taulades que cauen

amb 500.000 euros, etc. Gestió dels espais naturals no en farà

molta més, sí que farà arreglar quatre coses que cauen.

I no li he tocat res de medi ambient perquè, vostè què ha

fet? Vostè ha agafat doblers de la pagesia i ho ha dut a medi

ambient, sí, conseller. I mai no li he discutit de medi ambient

perquè la cabra tira al monte, vostè ha tirat cap a la seva... tal,

i jo tirava cap a la meva, evidentment que jo intentava que els

nostres pagesos cobrassin puntualment, i en vint dies una

vegada presentaven els papers cobraven. Ens podem anar a

qualsevol lloc, a qualsevol pagès, a qualsevol bar de qualsevol

poble i li diran, conseller. Només li demanaran una cosa, que

vostè faci el mateix, perquè és el que es mereixen, conseller, no

és per res més. 

Contra incendis, no li faré cap... no li diré res jo contra

incendis. Si escoltàs què em varen dir a jo, que era un desastre,

que... bé, que es pegaria foc tota Mallorca. Vostè no ha tengut

la desgràcia que vaig patir jo de tenir una persona que ens

pegava foc de forma continuada, no, vostè no la va tenir, jo sí,

deu i onze incendis a la vegada i ens deien que no bastaven els

mitjans d’extinció i varen bastar, varen bastar els mitjans

d’extinció. El que passa és que quan tengui una desgràcia, Déu

no ho vulgui, com a Benirràs vareu tenir vosaltres, o nosaltres

vàrem tenir Andratx, quan hi ha unes circumstàncies d’aquestes

veurà com no seré jo ni ningú dels nostres que li recriminarà res

d’això, perquè hi pot posar tot el que vulgui que no li bastarà

mai. Però tot el que sigui jugar amb doblers contra incendis

també ens hi trobarà, a posta no li he dit res, no li he fet cap

esmena ni una en aquest sentit.

Miri, només dir-li una cosa, les circumstàncies que a mi em

varen tocar viure, o a nosaltres ens varen tocar viure, varen ser

molt fotudes a nivell de doblers, molt més que ara, li dic,
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perquè jo el darrer any ja no anava com el primer any, anava

molt millor que el primer any. Vostè es pensa que va malament,

idò, figuri’s com ens varen deixar a nosaltres allò amb 1.000

milions d’euros que es gastaven més del que ingressaven. Això

em va afectar molt. Vaig haver de negociar amb Madrid perquè

Madrid també es va trobar un bon bunyol, i vaig haver de

prescindir d’algunes inversions per donar prioritat a unes altres,

per a l’ANEI d’Eivissa, per fer el famós ANEI d’Eivissa que

demanen els eivissencs i que és molt necessari perquè tenguin

aigua potable, vaig haver de renunciar a un parell d’inversions

a l’espera de fer-les quan poguéssim, i li he dit, Alaior, la

batlessa d’Alaior ho sap ben cert, li vaig explicar i em va saber

molt de greu no poder-li fer perquè crec que és molt necessària

aquesta inversió, està en prioritat 1 i vostè, conseller, li hauria

de mantenir, hauria de fer tot el possible per solucionar-li.

A partir d’aquí, dubtes jo procur no posar-n’hi, de veres, jo

dubtes no, el que vull és parlar-ne, que quedi testimoni del que

hi ha i no voldria haver-li de retreure que per falta de doblers

haguem tengut qualque desgràcia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ.

Vaig acabant, vaig acabant. No voldria per res del món que

tenguessin cap desgràcia, no li retrauré, però que tots els

doblers que li enviïn a vostè per a incendis jo crec que ho té

cobert, tots els doblers que li enviïn per qüestió d’aigua i

sobretot per complir amb el que diu la Unió Europea, amb el

que diu el cofinançament i amb el que diu la nostra Llei agrària

amb això sí que l’empenyeré tot el dia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta. Sr. Company i altres diputats. Jo avui, Sr.

Company, li havia donat, i també esperava, ha sortit el tema de

la PAC, esperava avui, és vera, hem pagat només 13 milions,

i esperava avui que se solidaritzàs i s’apuntàs el punt, vull dir,

assumís part de la seva responsabilitat amb aquesta PAC i part

meva i part seva. Crec que era una oportunitat d’or que hem

perdut.

Crec que ho hem d’explicar i crec que ha estat un tema que

vostè i la Sra. Margaret Mercadal m’han donat, i ben fet que

han fet, han reivindicant el dret dels pagesos i han demanat el

pagament de la PAC i m’han donat estopa, per dir-ho

planerament, durant aquests dies, cada dia la Sra. Margaret a

les set i mitja del matí enviava un tuit, fantàstic, tenia dues

alarmes de despertador, però la comèdia, com em deia el seu

escrivà l’altre dia, que jo era un comediant perquè faig

comèdia, la faig en els teatres, però no la farem aquí dalt.

Jo avui li he donat l’oportunitat que em donàs l’enhorabona,

però no ha estat així, també faré com el seu líder espiritual del

citando y fin de cita y (...) cita, “teniendo en cuenta el

funcionamiento de la aplicación informática consideramos

imprescindible retrasar la fecha al inicio de presentación de la

solicitud única de 2015, se propone, como mínimo, el 15 de

junio de 2015", Sr. Simonet, el seu gerent de FOGAIBA, actual

gerent d’Asaja.

(Alguns aplaudiments)

“Debido a los problemas informáticos no se han

solucionado y la complicación de la nueva declaración

considero de máxima prioridad la prórroga solicitada”. El

retard del pagament de la PAC. Sr. Company, a dia 16 d’abril

de 2015, de vostè mateix.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, Sr. Company, se n’ha rigut de mi quan he explicat

aquí els diferents problemes informàtics que tenia per pagar la

PAC, m’ha afuat els pagesos durant aquests dies, entenc que la

campanya electoral ja ha passat, que entenia que avui tenia

l’oportunitat de dir, Sr. Conseller, ja ha passat la campanya

electoral, ja no he de fer demagògia, enhorabona perquè ha

aconseguit solucionar els problemes i, com a mínim, ha

aconseguit pagar 13 milions, com a mínim. És a dir, és vera que

no ho hem aconseguit i em sap greu i deman disculpes als

pagesos, però no hem pogut pagar més. Això m’emprenya i em

dol, però em dol la demagògia que en aquest parlament, és a

dir, passades les eleccions que ja no hem de fer vots, que ja no

hem de fer comèdia, es continuï fent comèdia i no demani

disculpes. Sr. Company, tenia una oportunitat d’or que ha

deixat fer, vostè era conscient i el seu gerent d’Asaja, el seu

gerent de FOGAIBA perdó, que sempre em confonc encara, ha

tengut l’oportunitat i podria haver quedat com un senyor. 

Crec que la pagesia es mereix que facem polítiques tots

junts, que mirem per ella i deixem de fer demagògia. Per tant,

li agrairé tot el coneixement que té, que colAlabori amb mi,

benvingut serà, però demagògia i comèdia ho deixam fer per a

altres bandes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de continuar els inform que les votacions del debat

d’avui matí no es faran abans de les 13.30 hores. 

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bon dia, senyores i senyors. Amb el permís dels

vigilants, és important a partir d’ara demanar el permís als
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vigilants de Podemos. No oblidin mai vostès que la legitimitat

d’aquest parlament no es va votar diumenge passat, es va votar

dia 24 de maig de 2015. La respectin, per favor, és l’únic que

els deman amb tota la serietat del món. El que va passar

diumenge no canvia res de la legitimitat que representam els 59

diputades i diputats de les quatre illes de Balears. Ho dic amb

molta serietat.

Dit això, dit això... ¡hombre! Dónde las dan, las toman. Ho

heu de tenir clar, és a dir, parlar per parlar...

(Remor de veus)

... de franc, no, no, jo com a mallorquí no ho consentiré, així de

clar. 

Dit això, una vegada que els vigilants miraran i veuran si ho

feim bé o no ho feim bé i especialment el Govern, a mi

m’agradaria que la gent que està asseguda aquí dins s’implicàs,

no amb els problemes de Madrid, sinó amb els problemes de

les Illes Balears. I aquest pressupost, aquesta llei, que és la

màxima llei que presentarem durant tota la legislatura, és la que

realment veu un compromís, no amb els de fora, sinó amb els

que patim aquí, sense deixar de ser solidaris amb els que

pateixen de fora.

Dit això, El Pi manté un seguit d’esmenes que creim que

són importants per defensar. Hi ha un seguit de qüestions, Sr.

Conseller, que creim que són reiteratives de la seva conselleria.

És a dir, jo podria parlar ara, fa 12 anys de les mateixes, de les

mateixes, de les mateixes. Li deim que maldament hagin

aprovat una esmena de Podem, si no vaig equivocat, de

l’emissari de Talamanca no li bastaran els doblers, o

l’apedaçarà o no l’arreglarà. I aquesta crec que és una qüestió

bàsica per a Eivissa, que l’emissari de Talamanca li faltaran uns

4 milions d’euros per fer-lo, si el vol fer nou, si no, és una altra

història.

Aquesta qüestió, jo ho diré aquí per primera vegada, aquest

projecte està passat a avaluació d’impacte ambiental per la

Conselleria de Medi Ambient des de l’any 2006 i està enviat a

Madrid d’aquest mateix any 2006. No entenc jo si aquest

projecte no s’ha recuperat de Madrid i si realment l’avaluació

d’impacte ambiental la tornen fer ara, la tornen fer. Ho dic

perquè jo pas pena, ho aclariré, que no haguem gastat dues

vegades els doblers.

L’altra qüestió que plantejam en aquests temes, també feim

unes quantes esmenes que tenen a veure amb la neteja de

torrents que tanmateix no li bastarà. I després una que es

refereix a poder cobrir la tercera fase del torrent de Manacor.

Una es va fer del 2003-2007, l’altra es va fer la legislatura

següent i a veure si podríem arribar a la tercera fase del

cobriment de Manacor.

L’altra qüestió que creim que és important també, és la que

fa referència a l’abocador que també fa 12 anys que n’hi

donam, l’abocador de Capdepera. És a dir, a l’abocador de

Capdepera els doblers que..., pensam que amb 100.000 euros

podria vostè avançar bastant més en aquest sentit.

I després una cosa que és increïble, de vegades es veu la

falta de colAlaboració que tenim amb el sector turístic, és la que

fa referència a la xarxa que existeix a Cala d’Or, hi ha una

xarxa de terciari que no ha pagat el Govern, ni ha pagat

l’Ajuntament de Santanyí, que varen pagar els hotelers

d’aquesta zona. I aquesta xarxa perquè es pugui regar bé,

necessita que el tractament del terciari estigui en condicions i

és una llàstima tenir l’aportació privada per part d’aquests

hotelers i que realment nosaltres no tenguem la depuradora en

condicions.

També li demanam ampliació en inversions en neteja de

barques.

I també li estam demanant un tema de pluvials que vostè

supòs que ja coneix bastant bé, del nucli d’Illetes a Calvià, que

té problemes de pluvials i aigües depurades, aigües brutes, que

estan en el mateix sistema d’evacuació. I li estam demanant una

partida de 200.000 euros per separar aquesta qüestió, perquè és

increïble quan arriba el moment de ploure, els problemes que

es generen, com vostè comença a saber, que ja sap perquè ja ha

estat a la conselleria, a les depuradores.

Després hi ha una altra qüestió que té a veure amb la xarxa

d’evacuació de pluvials també de Calvià, que és de Son Ferrer,

igualment que la zona d’Illetes, està mesclat tot. Distorsió de

metres cúbics d’aigua que arriben a l’EDAR, es romp el cicle

i hem de tornar posar els bitxos i com que hem de posar els

bitxos, els bitxos tarden 15 dies i com que tarden 15 dies, tots

els veïnats han d’aguantar l’olor d’aquestes depuradores.

I acab amb les nostres esmenes que tenen a veure amb

l’ampliació, que vostè coneix perfectament, de la depuradora

de Capdepera i la reforma que necessita la depuradora de Maria

de la Salut, que vostè sap que està instalAlada dins el terme

municipal d’Ariany.

Dit això, hi ha una altra esmena que creim que és important.

És la batalla que hem tengut i especialment el seu partit també

l’ha tenguda, pel tema de la finca d’Es Canons. Nosaltres li

hem plantejat una esmena perquè es compri la finca d’Es

Canons. És a dir, Artà gaudeix amb una cessió a l’Ajuntament

d’Artà i Artà, d’una part d’aquesta finca, d’unes cases

d’aquesta finca i, clar, seria terrible que el poble d’Artà no

pogués continuar gaudint d’això, si un dia la propietat reclamàs

aquesta qüestió, que en aquest sentit ho podria fer. Per això

nosaltres li plantejam aquesta esmena.

Hi ha una cosa que encara és més potent, és a dir, en el ple

de 26 d’octubre d’enguany es va fer un ple on es presenta pel

Grup Municipal Alternativa per Artà, perquè realment es pugui

comprar la finca d’Es Canons i va resultar que tots els partits

varen votar a favor menys un. El Pi va votar a favor, el PSIB va

votar a favor, el que és Esquerra Unida-Podemos va votar a

favor i el que és MÉS, MÉS, perquè la directora insular de

participació ciutadana és de MÉS i també la directora de

l’Institut de la Dona..., bé el primer director no tan sols és de

MÉS, sinó que és regidor i la directora de l’Institut de la Dona

no és regidora però és de MÉS. El PP va votar en contra. Ho

dic perquè són els únics que varen votar en contra, és

increïble!, però bé, ho dic perquè El Pi vol abanderar que

aquesta finca sigui pública i que els ciutadans, les artanenques
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i els artanencs, començar a negociar i tal vegada pagar en 10

anys i arribar a un acord i que la gent d’Artà no pugui tenir en

algun moment el problema que la propietat reclami la finca i no

puguin després estar allà dins. No sé com ho ha de fer, jo li

agrairia que si aquesta esmena, almanco simbòlicament, hi ha

coses que són simbòliques, però per començar a negociar,

maldament fossin 200.000 euros, es veuria la voluntat política

d’un compromís amb Artà. I sobretot perquè votam tots que sí

-repetesc-, el PP no, i després no ho feim. Ho dic perquè

aquesta és la legitimitat que jo demanava, que hem de

representar la de dia 24 de maig que hi va haver, perquè ens

hem compromès a una sèrie de coses i no les hem complit.

Pel que fa referència a les esmenes que queden vives del

Grup Mixt, que fan referència a Ciutadans, nosaltres ens

abstendrem a les quatre que queden. I de les del PP votarem a

favor de les que fan referència a ABAQUA per a proveïment

d’aigua, que n’hi ha dues. I també al Consorci d’Aigües i

reparació de xarxes votarem a favor. A l’emissari de Talamanca

que és repetida de la nostra, lògicament votarem a favor. I en

el que fa referència a la depuradora de Camp de Mar, també

votarem a favor. I totes aquelles que fan referència a Menorca,

Eivissa, Mallorca per part del PP en tema de neteja de torrents.

A totes les altres ens abstendrem.

Dit això, conseller, hi ha un problema, els doblers no li

basten, no li basten. Però ara que vendrà aquest moment, on els

dos guardians hauran de decidir a Madrid, esper que pugui

aconseguir molts de doblers. 

I un aclariment al Sr. Biel Company, jo no som ningú per

ficar-me amb vostè, els doblers que hem rebut de Madrid,

perquè això a mi i als d’El Pi ens fa enfadar, ens dol. A Madrid

ens han donat uns doblers que són nostres des de fa quatre

anys, de passada ens han retallat 60 i 15 milions, 60 i 15

milions i ho dic..., a mi m’és igual si no m’han de votar, però

el que no vull és poder enganar la gent i que vostè digui que

aquests doblers s’han de destinar a unes coses, que eren doblers

que eren finalistes per a unes altres i que Madrid ens ha llevat

75 milions d’euros, no ho consent, i que a damunt ens vulgui

pagar en tres anys, encara se’n riuen de mi. A partir d’aquí,

quan sortim aquí, hem de saber de què parlam, perquè parlar de

doblers que són finalistes a altres coses, per dur aquí voldrà dir

que potser que aquest deixi d’ensenyar els peus, però aquest

altre els ensenyarà tots dos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt-Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos ha presentado una

enmienda, la 9561, destinada a infraestructuras referentes al

ciclo del agua, para invertir en aquello que se considere

oportuno, dada la gran variedad de urgencias existentes hoy en

día.

En Baleares tenemos un problema muy grave que es la

gestión del agua, tanto en la obtención de agua potable como en

la depuración de aguas residuales así como en la eliminación de

los lodos que genera dicha depuración en Menorca e Ibiza al

carecer de incineradora. No olvidemos tampoco la pérdida de

agua potable que existe en la canalización desde las

potabilizadoras hasta los hogares debido a una tuberías repletas

de fugas.

Tras un verano convulso con escasez de agua potable en

muchas poblaciones, a vertidos fecales continuados a playas y

torrentes por saturación de las depuradoras o por mal

funcionamiento, lodos sin gestionar que siguen sin tener

respuesta se une ahora problemas acumulados en la depuradora

de Consell, que está vertiendo aguas fecales al Torrent de

Sollerich, el mal funcionamiento de la depuradora de Camp de

Mar, en Andratx, el impresionante vertido hace unos días en el

Puerto de Sóller de la depuradora del municipio, sin olvidarnos

de un pueblo como es Manacor, que hace veinticinco años que

no tiene agua potable. Consideramos por todo ello la necesidad

de incrementar el presupuesto destinado a infraestructuras

hídricas. 

También hemos presentado tres enmiendas para aumentar

el presupuesto al sector primario, la 9567, que destina 63.000

euros al Fondo de garantía agraria y pesquera; la 9563, la 9665

que suman un total de 318.000 euros para el subconcepto

74129, que es la empresa SEMILLA.

Desde Ciudadanos consideramos al sector primario como

garante de la conservación del territorio y que abre un

horizonte nuevo a muchos jóvenes amantes de la tierra y del

mar, jóvenes con formación y ganas de innovar para hacer del

sector primario un sector productivo, innovador y sostenible y

que ofrece productos de calidad. Por ello, queremos aumentar

la partida de ayudas a nuevos emprendedores que tengan un

buen proyecto para una explotación agraria, ganadera o de

pesca. 

Son muy necesarias las ayudas destinadas a la renovación

y modernización de la flota pesquera, a la conservación del

medio marino para hacer de la pesca una actividad sostenible

y además ayudas durante las paradas temporales necesarias

para dicha sostenibilidad. 

Proponemos aumentar las ayudas que sirvan de impulso

para mejorar la productividad agrícola típica de Baleares -

almendros, aceituna, patata, alcaparra-, apostar por nuevas

técnicas de cultivo, por las variedades autóctonas, por la

promoción en materia agroalimentaria de productos locales,

como vinos, quesos, aceites, bebidas, y muy importante

mantener los programas de vigilancia, control y erradicación de

las enfermedades en las explotaciones ganaderas y granjas,

como fomentar la gestión sostenible de los ecosistemas

forestales. 

No tenemos que olvidar, además, que muchas ayudas de

fondos europeos sólo se reciben si por parte del Estado y de las

comunidades autónomas se hacen responsables de aportar las

cantidades que les corresponden, por lo que se hace necesario

unos buenos fondos de garantía para el sector primario. 
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Me gustaría comentar que tenemos dos enmiendas, las que

destinan los fondos a la empresa pública SEMILLA, donde en

el subconcepto hay un baile de números, habíamos puesto

74192 y toca poner 74129. Si ho podem baratar. Molt bé.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. 

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats i

diputades. Treballadors i treballadores de la cambra.

Començam pel comentari que ha fet el Sr. Font, d’El Pi, dient

que bé, entenem la seva decepció en les eleccions, però no

estam en campanya i consideram que no és el lloc per fer

aquests comentaris, només dir-li això. 

Començam amb la nostra posició en el debat. En la

ponència de la Conselleria de Medi Ambient en els pressuposts

es va aprovar l’esmena que es va presentar des de Podem Illes

Balears a l’emissari de Talamanca, a Eivissa, de 300.000 euros.

I a la resta d’esmenes presentades pel Partit Popular, El Pi i

Ciutadans del Grup Mixt no hi donarem suport. 

El Partit Popular ha presentat un total de set esmenes a la

totalitat i vint-i-sis parcials, se centren en infraestructures

d’abastiment i depuració amb un bon grapat de doblers. També

dessaladores, per suposat, el tema de moda durant aquest

període de sessions. Es considera suficient el pressupost i, a

més, els diners que manquen per a un adequat funcionament,

que són molts, ens estimam més que venguin des del Govern

d’Espanya amb un nou model de finançament, en això estam

lluitant tots els grups parlamentaris. 

A més, també hi ha esmenes demanant neteja de torrents i

es considera que dins aquest pressupost hi ha la disponibilitat

pressupostària que hi ha i es considera suficient. També hi ha

esmenes referides als ens instrumentals, IBANAT, SEMILLA,

Fogaiba i diferents programes que com bé ha defensat el Sr.

Conseller, el Sr. Vidal, hi ha un augment amb relació al

pressupost de l’any passat i consideram que es fa un esforç per

part del Govern i així li donarem suport.

Quant a les esmenes d’El Pi, han presentat quinze esmenes

a depuradores de diferents pobles on tenen representació,

també l’emissari de Talamanca que és molt semblant... bé, el

mateix que ha presentat el Partit Popular; infraestructures de

regants, neteja de torrents, evacuació de pluvials, neteja del

litoral, la compra de la finca d’Artà, que ha comentat abans el

Sr. Font, i una relació de depuradores. Un total de 67 milions

d’euros. Igual que hem comentat abans, consideram que, bé,

encara que puguin ser molt importants i prioritaris per a ells des

del Govern es fa un esforç per fer un repartiment equilibrat dels

doblers que té i consideram que, bé, que es fa feina en aquest

sentit.

Quant a les esmenes de Ciutadans, han presentat quatre

esmenes, també un poc en el mateix sentit, en la millora de

depuradores; millora del sector primari, de SEMILLA i

fomentar la producció agrícola típica de les Illes Balears, els

ametllers, fruiters i la patata. Bé, no sé si són típics o no, però

bé, ens ha cridat un poc l’atenció. Bé, són petites quantitats i

consideram que no són prioritàries, que ja estan considerats en

el pressupost que ha presentat el conseller i s’hi fa feina. 

No entraré en més detalls perquè ja es va debatre en la

Comissió d’Hisenda el passat dijous 10 de desembre i, bé, ja

per part dels grups parlamentaris vàrem donar la nostra

explicació en el torn de rèplica i contrarèplica i per no repetir-

se innecessàriament no entraré en més detalls. Com ja vàrem

explicar en la comissió des de Podem prioritzam, a més, el

rescat a la ciutadania i la recuperació dels serveis socials

perduts, l’educació i la sanitat. 

El Sr. Conseller va dir en la seva compareixença que són els

pressuposts possibles i a vostè el creiem, Sr. Conseller. Estan

condicionats pel Govern estatal, a Madrid, i com tots sabem i

sempre deim en cada una de les intervencions de cada un dels

grups hi ha una manca de finançament autonòmic. Veurem què

passarà amb el nou canvi de govern, si n’hi ha, a l’Estat

espanyol i que això sigui possible i puguin arribar els doblers

que ens mereixem. I, per suposat, la tasca que té el Sr.

Conseller és important ja que va dir que demanaria aquests

doblers i esperem que així ho faci. 

No retallarem, hi ha hagut aquest esforç per part del Sr.

Conseller per millorar els pressuposts amb relació a l’any

anterior del Partit Popular, encara que com tots hem dit i hem

vist no són suficients. Aplaudim les millores que hi ha hagut

amb relació al pressupost en espais naturals protegits, en la

seva gestió, en la prevenció i extinció d’incendis, en la millora

de les condicions dels agents de medi ambient, el proveïment,

el sanejament i la depuració d’aigües, la neteja de torrents, i, a

més, consideram molt important aquesta revisió del Pla

Hidrològic que es farà, ja que el Partit Popular ho va fer com

ho va fer. 

També aplaudim l’augment del finançament al Centre de

Recuperació de Fauna, de Menorca, que fins ara era ridícul i

que encara és insuficient, esperem que aconsegueixi en els

següents pressuposts que millori i augmenti. Aquest centre a

Menorca va patir les retallades del Partit Popular. També

aplaudim, com no pot ser d’altra manera, l’augment en

educació ambiental, consideram que és important educar i

sensibilitzar el que tenim per estimar-lo i protegir-lo. 

També es nota en aquests pressuposts que ha arribat Podem

a les institucions i ara es plantegen coses i iniciatives que abans

ni es deien ni interessaven i semblava que no podien existir, i

aquest, un exemple petit dins aquesta conselleria quant a

transparència és la matèria dedicada a millorar l’accés a la

informació dels expedients de la Comissió Balear de Medi

Ambient en la qual es facilita la participació i la informació de

la ciutadania.

Esperem que aquesta iniciativa sigui extensible a la resta

d’ens instrumentals finançats i pagats amb diners públics ja que

des de Podem entenem que qualsevol estudi fet i pagat amb

diners públics ha de ser publicat i accessible.
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Faré una petita referència a l’ecotaxa, des de Podem

considerem que s’ha d’invertir on els turistes deixen el seu

impacte com a mena de compensació i estimem que aquesta

major part..., una de les parts d’aquests ingressos de l’ecotaxa

haurà d’anar destinada a aquesta conselleria, a les millores que

es demanen per part dels grups parlamentaris que han fet les

esmenes que han proposat.

Estem preocupats, però a més estem cautelosos, i contents

que hi hagi un canvi de polítiques que siguin més respectuoses

amb les nostre illes i amb el nostre medi ambient. 

Donarem un vot de confiança al pressupost del conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el Sr. Vidal, i al seu equip

a pesar que com ja hem dit no ens agradi i trobem a faltar els

gestos... com vàrem expressar en les nostres intervencions

anteriors. Tenim el seu compromís, Sr. Conseller, de fer feina

perquè hi hagi una millora per fer inspecció i vigilància marina

entre altres coses.

I ja vaig concloent, hi ha una desconfiança en general dels

polítics, però nosaltres com a ciutadans fent política farem que

la veu del poble i de la gent arribi a aquesta institució.

Continuarem -com ha dit el Sr. Font- sent vigilants com hem fet

fins ara amb l’execució dels pressupostos, hem impulsat la

creació d’una comissió de seguiment dels pressupostos des del

pacte per a vigilar i controlar que la despesa sigui com s’ha dit

i evitar aquesta enginyeria financera a la qual estan acostumats

els partits polítics i els seus... i, bé, els governs que ens han

precedit. A més, com he dit abans, volem transparència i saber

on van els doblers i no només nosaltres, sinó..., sinó obert i

transparent a tota la ciutadania, en aquest aspecte impulsarem

iniciatives en aquesta direcció en la propera sessió

parlamentària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Bon dia a tothom, efectivament avui repetim un debat que

ja vàrem tenir en la compareixença del conseller i també en la

comissió sobre el pressupost d’aquesta conselleria, hi ha

arguments que pens que ja no fa falta repetir en aquest plenari.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular ja vaig indicar en

comissió que de la majoria consideram que el pressupost és

suficient i que en algunes de les esmenes consideram que hi ha

una manca de competència per part de la conselleria i que

distints aspectes que vostès indiquen a les esmenes són

responsabilitat dels ajuntaments. Per tant, entenem que és

ajustat el pressupost presentat.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi, d’algunes consideram que

el pressupost és suficient, d’altres que malauradament encara

que seria una inversió necessària pensam que en aquests

moments no és prioritària d’acord amb la informació que ens

presta la conselleria, la compareixença i les explicacions que va

tenir el conseller pel que fa a la depuradora de Manacor, de

Maria de la Salut, de Cala d’Or.

El Sr. Font ha comentat la qüestió de la finca d’Els Canons,

nosaltres en principi no donam suport a aquesta esmena perquè

des de MÉS no consideram prioritària una política en la qual

estiguem d’acord la qüestió de comprar finques perquè passin

a ser propietat pública, però en qualsevol cas és un debat, és un

debat a què dedicam el pressupost, si ens interessa més que hi

hagi ajuts als propietaris perquè tenguin cura de les finques i

que hi hagi més agents mediambientals o bé que s’augmentin

les propietats públiques a costa d’unes inversions que ens

sembla que han d’anar més a la gestió, per exemple, dels espais

naturals, per això, hi votarem en contra.

I pel que fa a les esmenes del Grup Mixt-Ciutadans, ja

vàrem indicar que consideram que algunes esmenes ja estan

incloses al pressupost i d’altres que el pressupost és suficient.

Pel que fa a les observacions que ha fet el Sr. Company en

aquest plenari, bàsicament repeteix les que ja va fer a la

comissió, tot gira entorn al fet que no bastarà el pressupost

perquè està mal calculat o perquè faltaran diners. A la comissió

ens va parlar de la dignitat de la campanya dels alfals, ens va

alertar que venia la Xylella fastidiosa de les oliveres, bé, és tota

una alarma social per a moltes partides que segons vostè

quedaran al descobert. 

Nosaltres consideram que el pressupost s’ajusta a uns

objectius que compartim, que són la recuperació de la dignitat

dels espais naturals protegits, l’objectiu d’estar al costat dels

pagesos ramaders i pescadors i també l’objectiu de garantir la

qualitat dels serveis públics, els compartim i consideram que

amb el pressupost de misèria que gestiona la conselleria, que és

el mateix pressupost que vostè gestionaria si governàs, trobam

que es prioritzen uns objectius que nosaltres, per descomptat,

compartim. 

Ens agrada que des d’aquesta conselleria es parli de

polítiques, no de fer política amb un determinat sector, sinó de

fer polítiques, polítiques del sector productiu, polítiques

mediambientals, en una sola línia d’actuació transversal, és a

dir, és el mateix parlar de medi ambient i parlar d’agricultura,

això ens agrada i per això hi donam suport.

Un pressupost de 180 milions que davalla un mica perquè

no hi ha tota la part de territori, és suficient?, no, evidentment,

no és suficient, però -torn repetir- amb el pressupost de misèria

que queda en aquesta comunitat autònoma després del que es

queda el Govern central consideram que s’estan fent filigranes

per poder mantenir el mínim i fer a més unes polítiques que

consideram que tenen un punt de partida, s’han de prioritzar

objectius, en altres conselleries es parla de recuperar drets, aquí

parlam de recuperar espais, espais naturals i consideram que

s’ha de destacar tot el que augmenta i tot el que millora, eh?, un

800% d’augment de pressupost als espais naturals, un 32% que

augmenta educació ambiental, un 46% que augmenta qualitat

ambiental, més transparència a la Comissió de Medi Ambient

i també més innovació, més formació, és a dir, ja parlam de

transferència del coneixement al sector agrari i de  transferència

del coneixement del sector agrari a la investigació. 
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Evidentment -repetesc-, no és suficient, fan falta més

doblers, d’on els traiem?, aquí ens ha sorprès el conseller Vidal

en indicar d’on agafa el Grup Parlamentari Popular els doblers

que... es proposen per a la Conselleria d’Agricultura, dels

interessos, això ja els ho vaig indicar jo, però el que sorprèn és

que per a les grapes de la Fundació Kovacs o per a centres de

salut també s’agafa de la pagesia, de la pesca, dels espais

naturals i de l’aigua, jo m’he apuntat les dades i la veritat, trob

que això no sé si és un problema de coordinació entre vostès,

perquè vostè per una banda reclama més doblers per a la

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, però en

canvi se’ls endu cap a la Conselleria de Salut, 650.000 euros de

domini públic hidràulic per a la Fundació d’Investigació

Ramon Llull i també per al foment de l’esport, 535.000 euros

del foment del sector agrari, és a dir, dels pagesos i les pageses,

cap als centres de salut, 200.000 euros de recursos marins cap

a centres de salut. I 500.000 euros de la gestió dels espais

naturals que volen dur cap un programa de manteniment de la

neuroreflexoteràpia. És a dir, a la fundació que he esmentat

abans. Jo crec que és qüestió de prioritats i com ha dit vostè

aquí mateix, la cabra tira al monte. Evidentment els pagesos

també tenen mal d’esquena. Els pagesos i les pageses, encara

més...

(Alguns aplaudiments)

Aleshores, ho torn dir, no em pareixeria malament que hi

hagués un programa de salut laboral per a la pagesia. Però bé,

trob que és un tema de coordinació seva.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Font del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Els pressuposts que

ha presentat la Conselleria de Medi Ambient estan també molt

ajustats, amb un descens del 0,43%, sent a recursos hídrics on

es destina la meitat d’aquest pressupost.

D’entre les esmenes que s’hi van presentar, trobar

transferències a les empreses del sector instrumental com són

ABAQUA, SEMILLA, IBANAT i FOGAIBA.

Ara voldria entrar en les transferències a SEMILLA, perquè

hi ha hagut un parell de qüestions que m’han sorprès. Una és

que la mitjana dels darrers tres anys, 2013, 2014 i 2015 ha estat

de 8.400 euros, mentre que aquest 2016 parlam de 20.000

euros. L’altra cosa que m’ha generat perplexitat ha estat que

s’esmeni una campanya que du aturada des del 2011, com és la

RGE núm. 9343.

Amb tot i tornant-ho dir, les partides per a SEMILLA han

augmentat respecte dels altres tres darrers anys. Aquesta

conselleria no es pot permetre assumir competències que no li

pertoquen i no pot fer prestació econòmica de la CAIB. Açò ho

dic per aquelles esmenes sobre inversions hidràuliques de

proveïment i reparació, les qual convé recordar són

responsabilitat dels ajuntaments.

Sí vull entrar en el tema de les dessaladores, en concret

dues. A Menorca tenim un regal enverinat, que es diu

dessaladora de Ciutadella, construïda fa deu anys i encara sense

funcionar. Ha estat aquest Govern el que ha aconseguit

finalment que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi

Ambient, s’hagi compromès a entregar al Govern de les Illes

Balears les dessaladores de Ciutadella i Santa Eulària des Riu,

assumint-ne el sobrecost. Com tots sabem, parlam de dues

obres acabades, però sense recepcionar per mor d’un conflicte

entre l’executiu estatal i els concessionaris. Tot i que encara no

s’ha fet efectiu aquest traspàs, aquesta conselleria preveurà el

pressupost necessari per a la seva posada en marxa.

Llavors ha comentat el conseller Vidal, però jo tampoc no

em puc oblidar de les ajudes als pagesos, les PAC, que s’estan

pagant aquestes dies amb el més que conegut retard. Ara bé,

per què els nostres pagesos han hagut d’esperar tant per rebre

aquests doblers? Doncs senzillament perquè el programa

informàtic que s’encarrega no té en compte les particularitats

del camp menorquí, entre altres despropòsits. Ens hauríem de

demanar per què. És evident que tots voldríem uns altres

pressuposts, però la realitat financera d’aquesta comunitat és la

que és i tots hi venim d’acord en què tenim un

infrafinançament. 

Res de nou. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur del Grup Parlamentari Mixt-

Gent per Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Bé, és cert

que tenim un pressupost de gairebé 181 milions d’euros per al

2016, és un pressupost elevat, però evidentment no és un

pressupost suficient i això ja ho han explicat totes les persones

que han intervingut prèviament. 

És cert que és un pressupost que incrementa partides, en

general gairebé un 9% més per a lluita contra incendis forestals,

la conservació i vigilància d’espais protegits augmenta un

800%, fet que és fantàstic si ens quedam amb el titular. Però

clar, és un 800% sobre una partida que era absolutament

ridícula i que feia ganes de riure. Partides d’ajuts i promoció de

l’activitat agrícola, ramadera i pesquera, que augmenten en

gairebé un 20% i inversió en depuració, tractament i

proveïment d’aigües, que incrementa fins a 98 milions d’euros,

programa que concentra més del 50% dels esforços del seu

pressupost.

Per tant, Sr. Conseller, en línies generals, ha fet un

pressupost de rescat, de rescat dels serveis públics bàsics de la

seva competència, en coherència amb allò que ens va explicar

el mes de novembre quan va explicar també les seves prioritats

per als espais protegits i quan ens va explicar també que estaria

al costat dels pagesos, ramaders i pescadors i que garantiria la
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qualitat dels nostres serveis públics. Per tant, va alineat amb les

seves pretensions i amb les seves promeses.

I per què dic rescat? Perquè ha hagut de fer un gran esforç

per tornar dotar d’estructura i recursos els serveis de vigilància

i conservació dels espais protegits, que han estat realment els

serveis que s’han vist més ressentits i que a més ho ha constatat

el Sr. Company en la seva intervenció, quan ha dit que, clar, on

va fer més esforç? Cap els pagesos i vull pensar que també les

pageses, que és allò que estirava més i que per tant, és allà on

va centrar-hi la majoria d’esforços. Idò jo ara celebr que ara

tenguem un conseller que sense deixar de banda ni un sol segon

els pagesos i les pageses, estiri un poquet més cap els espais

protegits, perquè li ho agrairan molt i els de Formentera també

li ho agrairem molt.

Coneix la problemàtica del sobrecost que suposa el

transport de residus entre Formentera i Eivissa. Per això hi ha

destinat 550.000 euros, una suma de 300.000 euros que hi

havia en una altra partida, més dues esmenes presentades per a

Formentera, per valor global de 250.000 euros i que han estat

acceptades i que per tant, sumaran 550.000 euros, que

contribuiran notablement a palAliar el sobrecost del transport de

residus entre Formentera i Eivissa, que tant carrega

impositivament als nostres ciutadans. I a això s’hi suma

1.436.000 euros que ja estaven compromesos l’anterior

legislatura. Per tant, per aquest fet el felicit. 

També he de destacar la feina que està fent per posar en

funcionament la bassa de regadiu de Formentera, que

malauradament és un tema que també es retarda excessivament,

però hi ha compromesos 60.000 euros per desenvolupar el

projecte de millores necessàries i sabem que té la voluntat de

posar-la en marxa, en el termini més breu possible. I això

també serà possible gràcies al seu compromís i a l’esmena que

vàrem presentar de 60.000 euros i que ha estat acceptada.

En la mateixa línia, Formentera podrà afrontar un estiu

2016 amb més recursos per fer front a la vigilància del seu

litoral i a la vigilància dels seus espais protegits, perquè més

que doblam el pressupost destinat a la vigilància dels fondeigs

i del litoral. I com que vostè sap perfectament que és un dels

temes cabdals per a Formentera, crec que ha estat coherent i ha

fet l’esforç que en aquest moment podia fer, dotant 90.000

euros per a aquesta partida.

Aquestes mesures se complementaran amb la dotació d’un

sistema d’aprovisionament energètic insular solar nou per al

centre d’interpretació de Can Marroig, que també ho necessita

moltíssim, per poder garantir una feina de dia a dia normal. I

d’especial importància també en el debat d’avui, i és que no

puc obviar l’oportunitat de dir-li que aquests pressuposts no

són però els que permetran donar als espais protegits l’impuls

que vertaderament requereixen. 

I li he dit totes les bonances, però ara ve la part crítica i em

sent amb l’obligació de fer-la perquè em tem que contribuirà

molt positivament a reforçar la feina que vostè està fent. 

Vostè sap que té una estructura de personal molt per davall

de les necessitats reals i que no compta amb suficient

pressupost per als programes de conservació i investigació per

als espais protegits. Per això abans he fet referència a un

pressupost de rescat. Per això des de Formentera continuarem

reivindicant i exposant aquestes necessitats, lluitarem per un

futur més ambiciós i continuarem presentant propostes que

posin l’accent en aquesta necessitat.

Una comunitat com la nostra, potència turística de primer

ordre, que viu i depèn en un 100% del seu patrimoni natural, no

pot permetre’s quedar-se en un aprovat quan es tracta de

protegir el territori. Des de Formentera deim no a la política de

l’aprovat, volem la política del 10, volem l’excelAlència en la

protecció dels nostres espais protegits. I l’excelAlència

s’aconsegueix fent feina en equip, establint un pla d’acció a

mig i a llarg termini i fent molta pedagogia. 

Per això, Sr. Vidal, el Govern del qual forma part, li deman

que a partir de gener comenci a posar en marxa la creació d’un

fons ambiental que modifiqui el cànon de sanejament, per

tornar-lo fer finalista, que prengui mesures fiscals per afavorir

el mecenatge i els donatius, que treballi amb la Direcció

General d’Innovació per aconseguir recursos per a la

investigació i conservació dels nostres ecosistemes i que lluiti

per aconseguir recursos del fons estatal per a la biodiversitat

que, si no estic errada, a Balears aporta zero.

Si no és d’aquesta manera, Sr. Vidal, el nostre medi ambient

mai no sortirà de la cuneta, de la cuneta de la subsistència

evidentment, i m’agradaria que tots els partits representats en

aquest parlament defensessin que els recursos naturals i el medi

ambient són una més de les necessitats socials bàsiques.

En poques paraules, Sr. Vidal, vostè em coneix i sap que en

ocasions som molt crítica, però per favor prengui la meva

intervenció com un impuls i un reconeixement a la seva feina.

Per acabar, he de dir que les esmenes que han presentat la

resta de partits com que fan referència bàsicament a estructures

d’aprovisionaments, sanejament i tractament d’aigües, entenc

que estan no suficientment cobertes, evidentment, però no les

acceptarem perquè entenc que el conseller té la seva pròpia

planificació i treballarà i hi ha destinat la majoria del seu

pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, acab. Ara només una qüestió de formalitat, he de retre

compte, tal com se m’ha demanat des dels serveis d’Intervenció

d’aquesta casa, que concretament dues esmenes presentades per

Formentera, la 9549 i 9550, on diu, a l’apartat subconcepte, on

diu, “64100" ha de dir “46100" a totes dues. Per tant, entenc

que així don compliment al que se m’ha requerit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Limones, del Grup Parlamentari

Socialista. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades.

Comenzaré diciendo que en cuanto a las enmiendas presentadas

a la totalidad por parte del Partido Popular, que han sido 7, a la

Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, a la

sección Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, al

Instituto Balear de Natura, al Fondo de Garantía Agraria y

Pesquera, a los Servicios de Mejora Agraria y Pesquera, al

COFIB i al Consorcio de Aguas de las Islas Baleares no se ha

justificado por parte del Grupo Parlamentario Popular en

ninguno de los casos que estos presupuestos no atiendan a las

necesidades reales de la ciudadanía de las Islas Baleares.

Desde nuestro grupo no compartimos el argumentario

utilizado por el Grupo Popular sino que consideramos que la

cantidad de 180.954.877 euros hace que este presupuesto,

aunque ajustado, sea posible llevar a cabo las políticas

ambientales y, en definitiva, son políticas necesarias para que

podamos vivir y tener una mejor calidad de vida. 

Es cierto que las prioridades de este govern son dotar de

mayor presupuesto a las consellerias de Sanidad, Educación y

Servicios Sociales y las limitaciones presupuestarias que

tenemos, pues, han tenido como consecuencia que este

presupuesto de esta conselleria sea ajustado. Sin embargo, la

disminución de partidas dedicadas a gasto corriente en un

4,69% ha permitido aumentar el gasto en inversiones en un

1,61% y dotar de partida presupuestaria suficiente todos

aquellos programas que tienen como objetivos principales

recuperar la dignidad de los espacios naturales y protegidos,

desarrollar las políticas que desde la conselleria se prioricen

para estar al lado de los payeses, ganaderos y pescadores de

nuestras islas y garantizar la calidad de nuestros servicios

públicos poniendo especial acento a la calidad del agua y su

tratamiento, para evitar problemas tan graves como los que

hemos sufrido el pasado verano en la isla de Ibiza, después de

cuatro años de inactividad absoluta para intentar resolver o

avanzar en la resolución de la problemática histórica que

sufrimos en las islas en infraestructuras hidráulicas, que nos

garanticen un buen servicio y calidad del agua.

Otras cuestiones de gran importancia, como son la gestión

de residuos, la educación ambiental, la limpieza de torrentes y

todas aquellas medidas que desde la conselleria se vayan

priorizando consideramos que también son posibles con este

presupuesto. Por todo esto, nuestro voto a las enmiendas a la

totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Popular será

en contra. 

Paso ahora a debatir las enmiendas parciales que las

defenderé en base a los diferentes programas a los que hacen

referencia. En el programa 441A, de abastecimiento de aguas,

se han presentado un total de 13 enmiendas que afectan a este

programa, 7 de ellas presentadas por El Pi y 6 por el Partido

Popular. Estas enmiendas hacen referencia a las infraestructuras

hidráulicas, no podemos aceptar las que hacen referencia a

reformas o ampliaciones de depuradoras, no las podemos

aceptar en unos casos porque consideramos que las cantidades

presupuestadas son adecuadas y porque este programa está

dotado para llevar a cabo las infraestructuras necesarias, según

las prioridades que haya. En otro caso como, por ejemplo, el de

Capdepera, la depuradora de Capdepera, funciona

correctamente y no tiene ninguna prioridad de reforma, y en

otros porque la cantidad que se presupuesta en la enmienda se

considera que es demasiado alta y no se podría ejecutar en una

anualidad, como puede ser en el caso del emisario de

Talamanca. 

En el programa 441B, de saneamiento y depuración de

aguas, se han presentado 8 enmiendas que hacen referencia a

limpieza de torrentes, a la mejora y acondicionamiento de la

red de pluviales y a transferencias a ABAQUA para proyectos

de depuradoras. Quiero comentar que la partida presupuestaria

que se ha destinado en este presupuesto para la conservación y

mantenimiento de torrentes ha aumentado 141% respecto al

2015 y consideramos que es una buena subida, además de

pensar que la cantidad que se quiere destinar en la enmienda

que habéis presentado debe destinarse al fin al que estaba en un

principio destinada.

En cuanto a las enmiendas que hacen referencia a la mejora

y acondicionamiento de la red de pluviales recordar que son

competencia del ayuntamiento y, dado que los consorcios en la

anterior legislatura se fusionaron y dada la situación económica

de la comunidad, no podemos asumir competencias que no nos

son propias. 

En el programa 443B, calidad ambiental, control de la

contaminación i asesoría, se ha presentado una enmienda por

parte de El Pi que hace referencia a la inversión de una barca

de limpieza del litoral de la zona de Cala d’Or a la que no

daremos apoyo porque en este concepto existe una plurianual

y consideramos que las cantidades presupuestadas son

suficientes. 

En el programa de gestión de residuos también se ha

presentado una enmienda por parte de El Pi que no se dará

apoyo porque el presupuesto es ajustado y no se contempla

ninguna subvención directa de la conselleria a los

ayuntamientos. 

Para el programa 512A, dominio público hidráulico, El Pi

ha presentado una enmienda de afectación de 100.000 euros

para el proyecto y ejecución de la tercera fase de cubrimiento

de torrentes de Manacor que no se aceptará porque el proyecto

ya está redactado y la obra está valorada en 1.600.000.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una de

afectación para la limpieza de torrentes y 3 de adición para

limpieza de torrentes y transferencias a ABAQUA que por el

mismo motivo que he explicado para el programa 441B no se

podrían aceptar por parte de nuestro grupo parlamentario.

Las que han presentado el Grupo Ciudadanos, Grupo

Mixto, se han presentado 4 enmiendas, en la primera se

planteaba eliminar gastos de inversión para incorporarlos al



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 3 / 22 de desembre de 2015 1039

 

programa 512A y, bueno, como había explicado antes, que

entendíamos que las cantidades presupuestadas por la

Conselleria de Medio Ambiente para llevar a cabo las mejoras

en depuradoras son las adecuadas y las que considera la

conselleria que son suficientes para alcanzar los objetivos que

tiene marcados.

Para fomentar el sector primario, otra de las enmiendas,

entendemos que el sector pesquero ya está dotado de un

presupuesto para llevar a cabo la anualidad teniendo en cuenta,

además, que el sector tiene para el 2016 una adaptación del

fondo europeo marítimo y de pesca. Entendemos que es

necesario mantener la cantidad en su partida original que era

para promoción de cultura. Por ese motivo también la

votaremos en contra.

La enmienda que hace referencia al programa SEMILLA

causaba 200.000 euros de baja del programa de Planificación

y fomento de la normalización lingüística y, bueno, me gustaría

comentar que el programa SEMILLA, sólo el programa

SEMILLA, tiene un presupuesto de 5.595.607 euros mientras

que todo el programa destinado a Planificación y normalización

lingüística lo tiene de 2.828.715 euros.

(Alguns aplaudiments)

Los gastos de bienes corrientes y servicios SEMILLA han

pasado de 1.483.652 euros en 2015 a 1.546.725 en el 16, entre

los cuales incluyen las actividades objecto de esta enmienda,

consideramos que un aumento del 4,3% respecto a 2015 se

adecua a las posibilidades económicas de la comunidad y que

la partida de 200.000 euros que plantean para aumentar el

programa SEMILLA es mucho más necesario para el fin al que

está destinado, que es para la normalización lingüística. 

Por último, la enmienda última presentada por Ciutadans

que hacía referencia a aumentar la producción agrícola típica

de las Islas Baleares y también considerar que el apoyo a las

producciones agrarias de las Islas Baleares está

permanentemente contemplado en este presupuesto y, como

ejemplo, podemos ver que se contempla una línea de nueva

creación para impulsar el mantenimiento y la mejora de las

producciones de árboles tradicionales íntegramente con fondos

de la CAIB.

En resumen, pensamos que el presupuesto, aunque es

ajustado, es el adecuado para llevar a cabo todos los programas

que des de la conselleria tienen previsto y por este motivo

votaremos en contra de las enmiendas presentadas por todos los

grupos.

¡Ay!, ya está, muchas gracias.

(Rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. ¡Ai, Sra. Limones!, li vull

donar l’enhorabona si ha tret la loteria, el que podria fer és

donar els doblers al conseller perquè els necessita...

(Rialles i alguns aplaudiments)

... i ara tenim un altre lloc, si poguéssim posar una esmena in

voce d’aquestes, eh?, que els pugui gaudir amb salut.

De totes maneres, tal com deia..., ho dic perquè a més era

la Sra. Limones la que deia: “las prioridades de este gobierno

son otras y esto hace que las limitaciones en esta conselleria

sean un poco mayores y por esto se tenga que ajustar en cosas

que dependen de esta conselleria”, no ho dic jo, ho diu la Sra.

Limones. El PSOE diu, reconeix que vostè s’ha hagut d’ajustar

molt en temes d’aquesta conselleria i que té altres prioritats, bé,

idò miri, és una llàstima que tenguem altres prioritats, però és

vera, sempre n’hi ha d’altres prioritats, però bé, segueix dient...

Crec que aquesta conselleria viurà de rendes, viurà de

plurianuals que se’ls han donat, neteja de litorals en barques, li

varen deixar nosaltres tot fermat, neteja de torrents, li varen

deixar nosaltres tot fermat, en una sèrie d’anys i el rebufo

aquest el durà a passar enguany, només ha de..., li faltaran

doblers -com li he dit- en temes de finançament de PDR.

Miri, no és..., és clar, la Sra. Capellà ha fet broma de la

Xylella Fastidiosa o de la (...), etc., n’ha fet broma perquè ella

també cobrarà a final de mes, però la gent que n’està afectada

no en fa broma, això vol dir arrabassar els ametllers, això vol

dir tirar totes les patates, això vol dir gent que no només no

arribarà a finals de mes, sinó que té l’any totalment fotut, per

tant, és molt important, Sra. Capellà, en això els pagesos i les

pageses també no hi poden anar de bromes, no, perquè jugam

amb la butxaca i em poden fer tot el que vulguin, però la

sensibilitat a la butxaca és la més sensible de totes, eh?, i si no

vostè provi de viure sense la butxaca... amb els doblers

necessaris i sabrà el que passa.

Per tant, aquest tema és important, parlam de sanitat, sanitat

vegetal, però sanitat, igual que parlam de sanitat ramadera i

també la redueixen. L’altre dia vostè em donava quantitats que

no confronten amb la realitat del que realment diuen els

pressupostos, però bé, tampoc no hi vull entrar massa, ni en la

filosofada de fer polítiques per no fer política, resulta que

vostès no fan política, vostès fan sempre... és el de sempre,

quan dins el Partit Popular tenim una discussió interna és un

desbarajuste, quan ho fan vostès és democràcia, això, però, són

els tòpics de tota la vida i no hi hem d’entrar massa.

El conseller s’ha confós, supòs que ha tengut... m’ha

recordat Dinio, Dinio també es va confondre perquè es pensava

que estava enamorat de la Marujita i va resultar que no, que

només l’estimava com a una mare, vostè deu tenir l’efecte

Dinio també, que es confon de tant en tant i confon un poquet

tot el tema de...

(Remor de veus)

... Fogaibas i Asajas i tot el rotlle, etc., no, ho dic perquè les

confusions aquestes, vostè, conseller, ja no les hauria de tenir
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si realment és una confusió, si no és una confusió..., si no és

una confusió hi ha d’anar.

Home, i que el conseller em tregui que té un problema per

pagar la PAC al cap de sis mesos de governar, ja li vaig dir:

posi el cotxe en marxa, si vostè només ha posat el cassette en

marxa, ha posat la ràdio i està dins el cotxe, és el cotxe el que

ha de posar en marxa!, i així pagarà.

(Remor de veus)

Per tant, només ho dic perquè és un debat de pressuposts,

però li ho he volgut dir, és d’abril, vostè m’ha parlat d’abril, a

mi, conseller, no m’hagués passat això, no m’hagués passat,

d’acord?

(Remor de veus)

No m’hagués passat perquè l’hagués posat en marxa, el

cotxe, estic segur, eh?, perquè aquest mateix gerent em va

venir, aquest mateix gerent em va dir el 2011: “no podem

anticipar el pagament als que tenen inspeccions”. I sap què li

vaig dir jo?: “torna cap al FOGAIBA i paga els que tenen

inspeccions” perquè ja basta que tenen una inspecció, que ho

han fet tot bé perquè encara no els paguis, que això és el que fa

vostè és amb els que enguany els ha tocat inspecció, no els ha

pagat i ho tenen tot bé, els ha de pagar. Per tant, són una sèrie

d’injustícies.

Miri, jo he hagut de demanar a què es referia amb la

comèdia, després m’ho han explicat i efectivament, és normal

que estiguin enfadats si veuen la seva agenda i resulta que

destina hores a anar a fer assajos de comèdia i no destina hores

a pagar, és normal que estiguin enfadats. No ho sabia, eh?, no

ho sabia, però ha estat vostè que m’ho ha dit, ho dic perquè...

ni li he afuat cap pagés ni res de tot això. Però les

responsabilitats, jo no n’he d’assumir cap, el temps que jo vaig

ser conseller vàrem ser els primers d’Espanya a pagar i vostè,

com que veu que no ha posat el cotxe en marxa, intenta fer

veure que som jo qui té la culpa d’abans. No, conseller, la té

vostè, si no canviem les tornes, ja li ho vaig l’altre dia, si vol

que ho arregli doni’m un parell de mesos i li ho arreglaré,

vengui aquí, amb un parell de mesos li ho arreglaré, és clar que

sí, igual que a Madrid; és que vostè a Madrid no toca on ha de

tocar, amb la consistència amb què ha de tocar, ho ha de fer, ho

ha de fer, a mi també em va costar obrir les primeres portes, no

es preocupi, empenyi.

Vostès segueixen vivint de rendes dins aquest pressupost,

el que sí han fet és donar una transparència total a la Comissió

Balear de Medi Ambient, ara ho poden veure per internet, això

està molt bé, 870 expedients em vaig trobar jo sense resoldre

i quan me’n vaig anar n’hi havia 34, em sembla que eren,

pendents de resoldre de la Comissió Balear de Medi Ambient

34, els altres depenien que contestassin els de fora, però me’n

vaig trobar 870.

Aquests són uns pressuposts, conseller, que, ho diu la Sra.

Limones, però també ho diu la Sra. Capellà que aquesta

conselleria té un pressupost de misèria i efectivament li han

deixat un pressupost no tan de misèria com vol dir ella, perquè

ella ho enllaça etc., però té un pressupost que és curtet i passarà

pena, si té una rompuda d’una depuradora, si té una rompuda

dels emissaris, etc., ho passarà molt malament perquè haurà

d’estirar d’alguna banda de la seva conselleria i no tendrà d’on

estirà perquè farà com el del llençol, eh?, per tapar-se es

descobrirà els peus, això és el que tendrà. I no podrà demanar

doblers a aquella senyora que ara no hi és, que és la consellera

d’Hisenda, perquè no en tendrà tampoc, no els hi podrà donar.

Per tant, tot el que no ha posat dins el pressupost no ho tendrà,

conseller, i per desgràcia això és així i funciona així des de fa

molts d’anys i encara és vera.

Al Sr. Font dir-li només una cosa, que jo l’he llegit el

document i hi ha una part que és finalista i una part que no és

finalista, que és la que fa referència a l’any 2004, no perquè

aquestes despeses ja estan fetes, per tant, això és injecció dins

les venes. Però no... no vull discutir tampoc amb vostè d’aquest

assumpte perquè no em correspon. Vostè ha estat a Madrid,

vostè sabrà el que va fer per Madrid i el que va aconseguir i el

millor d’això, idò va ser com Sant Pau que ha caigut del cavall

i ara se li ha ilAluminat, no ho sé, eh?, però estic d’acord amb

vostè que a Madrid hem de demanar i hem d’exigir el de

sempre i parafrasejant el que deia el Sr. Socias...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, hauria d’anar acabant.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...no es tracta de tenir veu, es tracte de tenir pes, no es tracta

de tenir veu, sinó de tenir pes.

Vaig acabant, aquests són uns pressuposts que haurien de

consolidar la feina que vàrem començar a fer nosaltres en temes

de depuració d’aigües perquè veníem també d’una època on no

s’hi havia destinat en un parell d’anys, en els darrers anys del

pacte de progrés, hi havia problemes de doblers, jo ho entenc,

i ja no s’hi varen destinar els doblers que tocava. Jo el que li

deman és, fins i tot a la presidenta del Govern, que, en temes de

depuració d’aigües, hi han de destinar tots els governs almenys

uns 15 milions d’euros anuals en noves inversions. Això és

fonamental per a tota l’economia de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Té la paraula el Sr. Font d’El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, senyors i senyores diputats, Sr. President. Em deia

el diputat de Podem que no era el lloc per dir el que deia, que

no era aquest el lloc. No, miri, jo som un ciutadà de Balears,

duc molts d’anys vivint a Balears, alèn, transpir Balears,

m’explic? I llegesc els diaris a Balears i diu la seva portaveu el
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que diu avui a Balears, i diu clarament que: “seguirá vigilante,

el Govern debe escuchar más las propuestas que hace

Podemos y debe acelerar el paso del cambio” i diu: “seguirá

vigilando desde fuera y presionaremos”.

Miri, vostè seu aquí i no per les eleccions de diumenge,

vostè seu aquí per les eleccions del mes de maig, i aquesta

legitimitat és la que jo li deia, que vostè no me la pot discutir

ni em pot dir que no és el lloc, perquè tenc la llibertat de dir-li

que els vots del mes de maig són intocables, m’entén?

A partir d’aquí són vostès que donen suport al Govern i

diuen això, no he sortit jo a dir-ho, què vol que li digui? Jo no

som de Podemos, Déu me n’alliberi! Déu me n’alliberi a mi...

(Remor de veus)

No, que m’alliberi a mi.

I després, miri, nosaltres hem tengut un bon resultat, ja que

s’ha ficat amb els resultats. No hi ha hagut cap partit mai en la

història que pertanyi a Balears que en dos anys i vuit mesos

hagi fet quasi el 3%, cap! Idò a partir d’aquí, si coneix la

història de Balears en política, en pot opinar, si no la coneix,

calli, calli!, perquè els que ens han votat són tan importants

com els que els han votat a vostès. Potser siguin minoria, potser

siguin dèbils, però no es preocupi, eh?, no he vist cap pi mai

que sigui gros i que primer no hagi estat petit. D’acord?

Altra qüestió, Sr. Company, Sr. Company. Miri, vostè ha

tengut quatre anys per posar en marxa les dessaladores que

estan aprovades de l’any 2001, fa catorze anys i qui vaig posar

les primeres pedres vaig ser jo, no m’ha d’anar a dir! És a dir,

en catorze anys ni han nuat ni han fet corda, ni una cosa ni

l’altra. Ja està bé, home! Ja està bé, de donar lliçons... És a dir,

aquí hi havia un temps que hi va haver molts d’acords amb

Madrid i s’han complit...no, a mi no m’han enlluernat...

(Remor de veus)

Miri, Sr. Company, vostè és un recent arribat que no volia

jugar a política, que no volia jugar a política i ha entrat a jugar-

hi. El que ha de saber és que per parlar de segons quines

qüestions que afecten, un tema que ens afecta als pagesos de

bon de veres, que és l’aigua i la sequera, vostè com que sol ser

de cereals i jo som de regadiu, aquesta diferència entre vostè i

jo hi és, últimament no, té raó, últimament també fa patates

vostè...

(Rialles)

... darrerament també fa patates, també fa patates, Sr. Company,

li convé, amb mi, guardar una distància. Vostè ha tengut quatre

anys per posar les dessaladores en marxa i no ho ha fet. A

Eivissa pateixen per mor que vostè no ha estat capaç de posar,

ni fer els dipòsits, ...

(Petit aldarull)

... tenia les interconnexions firmades l’any 2005 amb la Sra.

Cristina Narbona, que ningú no ha estat capaç de firmar-les, ni

uns, ni els altres, d’executar-les, així de clar!

Arriba un moment que no te’n pots anar d’aquesta vida

sense dir quatre veritats a la gent, així de clar!, perquè ja està

bé! Després dels menyspreus que jo he tengut del seu partit, no

em vengui com a salvador perquè vostè és un recent arribat.

Després una altra qüestió. Aquí si tenguéssim en aquesta

terra, que crec que és el bessó d’això d’avui, que estam en el

pressupost, un respecte d’igualtat de tracte, no hauríem de

parlar amb la Sra. Sílvia Limones perquè ens deixi 100.000

euros per poder cobrir els pressuposts. I arribam que

l’anècdota, que ens hem instalAlat en l’anècdota de 100.000

euros, de 50.000, dels 40.000, d’una societat que és la que paga

més doblers de tot l’Estat. I resulta que quan volem complir les

coses, no podem, temes d’aigua, temes de sanitat vegetal, temes

que tenen a veure, que no n’hem parlat en cap moment, com

abaratim els costos d’aquesta llavor que arriba, com abaratim

els costos del que fa referència als fitosanitaris que arriben,

com abaratim els costos per treure aquest producte de fora?

D’això no en tenim i d’això és del que hauria d’estar parlant

aquesta societat, perquè quan ja hagi mort d’èxit turístic, se

n’adonaran que tots els 59 que som aquí dins som els

responsables.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. És el torn del Sr. Pericay, ... perdó,

de la Sra. Olga Ballester del Grup Mixt-Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, en cuanto a nuestra

enmienda presentada para la mejora de infraestructuras en

depuradoras, que no ha sido aceptada por el Govern,

comentarle al Sr. Conseller Miquel Vidal, que nuestra

posidonia es muy importante en nuestras islas, que la hemos de

proteger y nos hace mucho bien en nuestro ecosistema marino.

Y comentarle que es muy importante que las condiciones

ideales para el desarrollo de una pradera de posidonia sean las

que corresponde, es decir, aguas limpias, bien oxigenadas,

profundidad adecuada y salinidad no variable. Y todos

sabemos, porque se ha pasado el estudio, que según demuestran

las imágenes comparativas de los últimos 50 años, existen

enclaves de la costa donde la posidonia está sufriendo regresión

y se ve muy amenazada. Y este estudio muestra con claridad,

lo hemos visto todos, que estas zonas marinas son zonas donde

se están realizando a través de los emisarios, los continuos

vertidos de aguas mal depuradas, o directamente vertidos

fecales, son zonas marinas donde existen vertidos procedentes

de torrentes con escorrentías que contienen sustancias fecales

y contaminantes diversos, son zonas donde se vierten

continuamente las aguas altamente salinas de las desaladoras.

Como ve la inversión en depuración de aguas es muy

importante. 

Y también comentarle que para cuidar de nuestra posidonia

no basta con impedir de manera generalizada los fondeos,

poniendo boyas de pago a las familias de Baleares, aunque así

se lo hagamos creer a la ciudadanía. Primero tendría que
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arreglar todos los problemas en cuanto a las condiciones de las

aguas. 

También comentarle a la Sra. Limones, que bueno el PSIB

considera que 2,8 millones de euros para normalizar el uso del

catalán es más necesario y aún lo compara con que es poco, con

respecto a los 5 millones para agricultores, ganaderos,

pescadores, para ayudar a emprendedores. Bueno, pues cada

uno tiene sus prioridades.

Comentar en cuanto al posicionamiento de las enmiendas,

que nos abstendremos en las enmiendas a la totalidad del

Partido Popular. 

En cuanto a las enmiendas a la globalidad, nos

abstendremos en aquellas donde el Partido Popular utiliza la

deuda pública para sufragar el gasto de la enmienda. 

Apoyaremos el resto de las enmiendas del Partido Popular.

Apoyaremos las enmiendas de El Pi, pero nos abstendremos

en la enmienda 9033, para la construcción de las

infraestructuras necesarias para utilizar las aguas depuradas

para el riego agrícola en las comunidades de regantes de

Manacor. Únicamente es por el hecho de que estas aguas

depuradas tienen que tener una alta calidad para utilizarse en

agricultura y en este momento desconocemos la calidad de las

aguas que podrían llegar. Entonces nos abstendremos.

Y esto es todo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. En torn de contrarèplica pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President. No faré ús de la paraula. Res

més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca la Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca Sra. Patricia Font... No fa ús de la paraula.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Sílvia

Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Nada. Solo decir dos cosas rápidas. En cuanto a la

propuesta que ha hecho de que le dé mi décimo de lotería al

conseller para la..., que no hay que mezclar cosas...

(Rialles)

Que el presupuesto es ajustado, pero yo no lo voy a

arreglar.

Y respecto a lo que ha comentado la Sra. Olga Ballester,

pues efectivamente, cada uno tiene sus prioridades y las que

prioridades que ha marcado la conselleria son las que son y

creemos que son adecuadas al presupuesto que tiene la

conselleria.

Y nada más. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Debat número 8, de totalitat i globalitat. Agrupació de la

secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, amb les

seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular.

Secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, esmena

9144. Secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 9145. F03,

Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, esmena 9146. F15,

Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència, esmena 9147.

C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials Illes

Balears, esmena 9148.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 17,

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Al programa 00A,

a nous programes i no classificats, esmena 9321. Al programa

313A, centres assistencials, esmena 9334. Al programa 313C,

mesures judicials i prevenció del delicte, esmena 9322. Al

programa 313D, protecció i acció social, esmenes 9313, 9320,

9323. Al programa 313I, planificació i ordenació social,

esmena 9319. Al programa 314A, pensions i prestacions

econòmiques, esmenes 9314, 9315, 9316, 9317 i 9318. Secció

73, Institut Balear de la Dona. Al programa 323C, promoció,

protecció i serveis per a la dona, esmena 9477.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 17, Conselleria

de Serveis Socials i Cooperació. Al programa 313D, protecció

i acció social, esmena 9562.

Per a la defensa conjunta de les esmenes la Sra. Sandra

Fernández del Grup Parlamentari Popular per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Defendemos hoy las enmiendas

presentadas por el Partido Popular a un presupuesto de la

Conselleria de Servicios Sociales, en este caso también

debatiremos hoy el presupuesto del Institut Balear de la Dona,

aunque una vez aprobados estos presupuestos vayan a depender
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de la Conselleria de Presidencia, pero los debatimos en esta

misma sección. Y es un presupuesto total de 165,8 millones de

euros. Esto supone 19,5 millones más que en el año 2015, un

13,3% más.

Como ya he dicho en mis anteriores intervenciones respecto

a estos presupuestos, consideramos que es algo positivo que el

presupuesto de Servicios Sociales aumente, porque

evidentemente las necesidades de nuestra comunidad autónoma

en esta materia siguen siendo muy importantes. Pero igual que

les dije que lo considerábamos positivo, como no puede ser de

otra manera, también vuelvo a repetir que estos presupuestos

defraudan y defraudan por las expectativas que ustedes, todos

los partidos que forman el pacto de gobierno, el pacto de

gobernabilidad, han estado vendiendo a los ciudadanos. Tanto

antes de las elecciones de mayo del 2015 como después.

Ustedes que han defendido este supuesto rescate ciudadano,

que se han proclamado como antagónicos al Partido Popular,

que venían a salvar de todos los males a esta comunidad

autónoma y a rescatar a todos los ciudadanos de las políticas

nefastas en servicios sociales especialmente de nuestro partido,

resulta que presentan un presupuesto que aumenta menos de lo

que aumentó por ejemplo el presupuesto de servicios sociales

en el año 2015. 

Como les digo, ustedes han aumentado un presupuesto en

13,3%, que suponen 19,5 millones y el año anterior, en el año

2015, respecto al 2014, un presupuesto elaborado por el

Partido Popular aumentaba 21,6 millones en servicios sociales,

lo que suponía un 17,6% más. Algo le debían importar y nos

deben importar al Partido Popular los servicios sociales. Y

ustedes, como ya les digo, a pesar de ser positivo este

incremento, no refleja ni lo prometido en campaña electoral, ni

tampoco refleja todo lo prometido y todo lo vendido durante

estos casi seis meses de gobierno.

El Partido Popular ha presentado una serie de enmiendas

por un valor total de 6,47 millones de euros, que ampliaría el

presupuesto de esta conselleria. Consideramos que son

enmiendas razonables, tanto en sus altas como en sus bajas y

que mejoran notablemente el presupuesto. En los debates en

comisión algunos partidos de los que dan apoyo al Gobierno,

decían que este gobierno hace lo que puede con el presupuesto,

que les hubiese gustado que ese presupuesto fuese más amplio,

pero que es muy difícil con la financiación que tenemos. Yo les

digo que la financiación que tenemos la sabían también ustedes

antes de las elecciones, que no es algo novedoso, es evidente

que hay que mejorarla, pero hay que gestionar con el

presupuesto y con la financiación que tenemos hoy en día. Y

esos matices, como también les he dicho muchas veces,

resultan que son post-electorales. Ustedes no dijeron a nadie

que no podrían hacer determinadas cosas hasta que no

cambiase la financiación. Ustedes prometieron y después de las

elecciones empiezan con estos matices. 

Pero es que aún así tampoco es cierto que estén haciendo

todo lo que pueden hacer con este presupuesto. Y se lo digo

porque también es muy importante contextualizar el

presupuesto y les pongo un ejemplo. En el año 2015 el

presupuesto global de la comunidad autónoma aumenta 160,5

millones, es muy importante contextualizar los aumentos

presupuestarios de cada una de las consellerias, con los

aumentos globales del presupuesto. En el 2015 aumenta 160,5

el presupuesto de la CAIB y de éstos el 13,3% va destinado a

servicios sociales. Este 2016 el presupuesto total de la

comunidad autónoma aumenta 205,31 millones de euros y sólo

el 9,5% va a servicios sociales, con lo cual ustedes han

aumentado el presupuesto global de toda la comunidad

autónoma, pero este incremento presupuestario no se ha visto

reflejado como tocaría en servicios sociales. Hay más margen

y por eso nosotros presentamos esta serie de enmiendas que

voy a intentar resumirlas en una serie de bloques.

El primero de ellos en dependencia. Ustedes bajan el

presupuesto global de dependencia en 5 millones de euros. De

los 99,2 millones de euros que había en el 2015, ustedes lo

rebajan a 94 millones. Pero además hay que tener en cuenta que

hay casi 6.000 personas en lista de espera en nuestra

comunidad autónoma, a la espera de recibir una prestación, o

un servicio de dependencia, ya que como usted bien sabe y así

me lo ha dicho en algunas ocasiones, en julio del 2015 de este

mismo año, entraban todas las personas que tenían reconocido

el grado 1. Casi 6.000 personas de recibir una prestación y

ustedes recortan el presupuesto de dependencia en 5 millones

de euros.

Desde el Partido Popular hemos hecho diferentes

enmiendas. Una de ellas destinada a aumentar la nómina de

dependencia que ustedes bajan en 8 millones, aumentarla en 3

millones más, porque entendemos que no es necesario que

tenga el mismo presupuesto que en el 2015, ya que no hay que

pagar atrasos porque el Partido Popular dejó todos los atrasos

pagados, pero sí que consideramos que sigue siendo

insuficiente con esta bajada de 8 millones y hemos hecho una

serie de enmiendas por valor de 3 millones de euros.

Y también hacemos una enmienda para que haya 2 millones

de euros para la creación de nuevas plazas, porque no son

suficientes las que ustedes tienen previstas que, según palabras

de la consellera, serían aproximadamente unas 200 plazas.

Usted misma reconoce que hay más de 800 personas esperando

entrar en una residencia y sin embargo solamente se prevé un

crecimiento de 200 plazas y además ni siquiera ustedes han

cumplido la previsión, la planificación de crecimiento de 287

plazas que había para este año 2015, con lo cual, no se entiende

que con estas necesidades ustedes recorten el presupuesto en

dependencia en 5 millones de euros, teniendo casi 6.000

personas en lista de espera. No podemos entenderlo y por eso

nosotros hemos presentado enmiendas por valor de 5 millones

para paliar este recorte.

También hemos presentado dos enmiendas relativas a la

renta básica, que ustedes pretenden implantar, que hoy han

presentado el proyecto en este parlamento, ustedes aprobaron

en el último Consejo de Gobierno antes de las elecciones, el

proyecto de la Ley de renta básica y nosotros por trámite de

urgencia, los grupos parlamentarios tendremos que hacer

enmiendas estas Navidades, pero no se preocupe que las

haremos.

Nosotros, así como hemos defendido cada vez que hemos

hablado de esta renta, es que la debían gestionar los consells

insulares, con lo cual le hemos presentado una enmienda para

que estos 20 millones de euros previstos en el presupuesto de
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la comunidad autónoma, pasen a ser transferidos a los consejos

insulares y así ser coherentes con lo que nosotros estamos

defendiendo.

Pero además nos dimos cuenta, pensando que era un error,

pero en comisión vimos que no era así, que la partida de

nómina de dependencia y la partida de la renta social que

ustedes van a aplicar, está vinculada. Está vinculada según la

Ley de presupuestos a nivel orgánico, funcional y económico.

¿Qué quiere decir esto? Que según las necesidades ustedes

podrán ir tirando de los 20 millones que tienen de renta básica

para dar ayudas de dependencia o viceversa. Tienen ustedes

estas partidas vinculadas. Nosotros lo que pedimos es que se

cree un programa específico, un programa económico

específico para la renta, dejen de estar vinculadas y ustedes

destinen, como han dicho, 20 millones para la renta y el resto

para nómina de dependencia, esperando a que reconsideren el

poder aceptar nuestra enmienda y que también aumente.

También hemos presentado una enmienda relativa al

Consorcio de recursos sociosanitarios y a la Fundación de

Atención y Apoyo a la Dependencia ya que nosotros ya

defendimos la pasada legislatura la fusión de estos dos

organismos, en este caso pues debido a las dificultades que hay

a nivel normativo, especialmente a nivel estatal, para poder

gestionar servicios a través del consorcio para que sea la

fundación que gestione todos estos recursos y, en este caso, es

una enmienda para que la transferencia que hace la comunidad

autónoma al consorcio vaya directamente a la fundación y sea

ésta la que lo pueda gestionar todo simplificando la

administración y optimizando los recursos.

También presentamos una enmienda que aumenta las

ayudas a entidades sociales ya que pese a que se va a hacer una

apuesta por la concertación, como ya se impulsó la pasada

legislatura, se produce un recorte en las subvenciones que no

se ve paliado por esta concertación social y creemos que

todavía vivimos unos momentos muy complicados y que las

entidades sociales están haciendo una gran labor, y

presentamos una enmienda para aumentar estas subvenciones

en 300.000 euros.

También hemos presentado una enmienda para poder

ampliar el presupuesto del programa ALTER, un programa de

intervención socioeducativa que, como sabe, está muy bien

valorado por todos los técnicos, por todos los profesionales ya

que tiene un alto grado de éxito en todos los jóvenes a los que

atiende. Creemos, además, que es muy necesario porque hay

una demanda por parte de los ayuntamientos que ya se ha

invertido durante la pasada legislatura en recursos de atención

a jóvenes infractores en todas las islas, que consideramos que

es muy importante, pero que también debemos invertir en

prevención y que ahora es el momento. Creemos que este

programa debe aumentarse para dar respuesta a las plazas que

piden los municipios y presentamos un aumento de 100.000

euros.

También hemos presentado una enmienda para que se haga

una transferencia a la Fundación S’Estel, de 100.000 euros,

para la gestión del Casal Ariadna. Según se comentó en

comisión y por lo que pudimos entender de las explicaciones de

la conselleria el Casal Ariadna, que es el casal, para quien no

lo sepa, que da acogida a las mujeres víctimas de violencia de

género, aunque se dirija desde el Institut Balear de la Dona se

gestiona a través de la Fundación S’Estel, y no hemos visto

reflejada esta transferencia en ningún sitio. Por eso creemos

que el presupuesto de la Fundación S’Estel no debe hacerse

cargo porque ya tiene muchas necesidades de estos 100.000

euros sino que debería ser la comunidad autónoma que le haga

esta transferencia.

En resumen, creemos que son enmiendas totalmente

asumibles, razonables, que mejoran el presupuesto y que,

especialmente, palian el recorte que ustedes han hecho en

dependencia. Pero, vuelvo a repetirlo, después de todo lo que

ustedes han vendido, como se han erigido en los grandes

defensores de los servicios sociales, golpes de pecho que

también se daban los partidos que dan apoyo al Gobierno, que

nos extraña que no hayan presentado ninguna enmienda en

estos presupuestos, pero aún así se ve que el esfuerzo

presupuestario, por mucho que nos critiquen que hacía el

Partido Popular, era mayor del que hacen ustedes. Le puedo

decir, Sra. Consellera, que para este viaje no hacían falta

alforjas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Correspon la intervenció

del Govern, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Els pressuposts que avui defensam aquí

estan emmarcats dins del pacte de governabilitat, que vàrem

firmar tres forces polítiques majoritàries en aquest parlament.

Bàsicament era lluita contra la pobresa, reactivar l’aplicació de

la Llei de dependència, contra la valoració que ha fet la Sra.

Fernández podré demostrar que es reactivarà la Llei de

dependència; millorar la qualitat dels centres de menors i joves

amb mesures judicials; garantir els serveis que estan en

funcionament des de fa molts d’anys i sense garanties de

continuïtat, com és el cas del Servei de Salut Mental; una

estructura mínima a la nostra comunitat autònoma, que som

l’única que no la té, per a menors extutelats; tornar a la política

de cooperació pública, que vostè ni ha anomenat; reactivar els

òrgans de participació, que vostè com a consellera va paralitzar

absolutament com, per exemple, l’òrgan de participació de les

necessitats d’avaluació de sanitat social que vostè no va

convocar mai o, per exemple, l’òrgan de cooperació, de

participació de cooperació al qual el conseller mai no va

participar; i activar per primera vegada el decret de cartera, que

vostè tampoc no ha mencionat, que en els pressuposts de l’any

2016 per primera vegada en quatre anys tornam a posar data

perquè la gent tengui dret a serveis socials.

Lluita contra la pobresa se centra bàsicament en la renda

social, 20 milions d’euros per a la renda social, Sra. Fernández.

Mai, i cregui’m que jo som a serveis socials des de l’any 80,

mai, cap partida de serveis socials ha començat amb aquest

augment, cap partida, ni un servei d’ajuda a domicili, ni la Llei

de dependència, cap partida no ha començat amb aquest
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pressupost tan important. Renda social per a totes aquelles

persones, en aquest cas, el primer any, per a les famílies amb

menors que no tenguin ingressos econòmics. Mantenim la

renda mínima d’inserció. Mantenim el milió de lluita contra la

pobresa infantil. Mantenim la targeta bàsica i incrementam en

200.000 euros el fons d’emergència social, que ja té 400.000

euros, per a aquest curs escolar i n’augmentam 200.000 més.

Per tant, a la nostra comunitat autònoma comença a haver

una xarxa de lluita contra la pobresa que comença a tenir cara

i ulls. 

Menors extutelats, la renda d’emancipació per a extutelats

que el Partit Popular va derogar. L’any 2012 en els pressuposts

vostès varen derogar aquesta renda que nosaltres tornam a

començar, perquè una cosa que vostès han fet, i que els

diferencia de nosaltres, és que vostès en el seu programa

electoral de 2011 deien más servicios sociales, més serveis

socials, i el que varen fer, el primer pressupost que vostès varen

aplicar, és començar a reduir tots els serveis socials de la nostra

comunitat autònoma. La diferència amb els pressuposts de

2016 que presenta aquest govern és que no reduïm res sinó que

incorporam, i no són els pressuposts de final de legislatura, no

són els de l’any 2019, són els primers pressuposts d’aquest

govern, no reduïm res sinó que recuperam i donam més drets,

com aquesta renda social per als extutelats o la renda social.

Aquesta és la gran diferència entre vostès i nosaltres.

La concertació de places d’emancipació per als joves; la

cooperació, tornam a tenir cooperació internacional en la nostra

comunitat autònoma, que vostès varen fer una única

convocatòria en un any, nosaltres ja en el 2016 en tenim una,

n’hem feta una l’any 2015 amb doblers que vostès havien

derivat a altres temes. 

Reactivar la Llei de dependència, per suposat que sí, Sra.

Fernández, que reactivam la Llei de dependència. Vostès varen

fer un... sí, sí, no ho sé, una triquiñuela comptable. Vostè, Sra.

Fernández, em diu que hi ha 5 milions menys d’ajudes

econòmiques a la Llei de dependència, bé, sap vostè com va

deixar la nòmina de dependència? Vostès va deixar la nòmina

de dependència el mes de juliol amb 2.237.000 euros,

2.237.000 euros. Com volia gastar 39 milions? Com volia

gastar aquests doblers que vostè tenia pressupostat si el mes de

juliol, a mig any, només tenia 2.237.000? Si ho multiplica per

sis més no li dóna això. Vostès varen posar uns doblers

finalistes que no es podien aprofitar per a cap altra partida

pressupostària per no gastar, per no... per no gastar, senyora,

nòmina del mes de juliol, 2.237.000. Si vostè la multiplica per

6 podrà arribar a 27 o a 28 milions estirant molt, però no a

aquests 39 que vostè tenia apuntat. Aquests doblers després

anaven a eixugar dèficit, els doblers que aquí s’aprovaven per

a dependència vostè no els gastava i després anaven a eixugar

dèficit. Aquesta era la voluntat que tenien. 

De fet, nosaltres modificant totes les instruccions que vostè

no va firmar, però el seu director general sí, modificant totes les

instruccions que el seu director general va firmar hem

aconseguit augmentar les persones que tenen dret a cobrar

aquesta ajuda econòmica. Hem passat de 7.182 en el mes de

desembre a 7.350, perquè vostès tenien unes instruccions que

per cobrar l’ajuda econòmica era impossible, per exemple,

instruccions com que una persona que tenia dret a cobrar una

ajuda econòmica al tres mesos se l’havia de revisar i si no es

revisava se li donava de baixa. Una instrucció seva. Així era

impossible avançar en les ajudes econòmiques. Altres

instruccions que vostè feia o que el seu director general... ah!

Vostè, el seu director general, ah! Val, idò, el Partit Popular, el

director general del Partit Popular. 

Altres instruccions que el Partit Popular feia, perquè

després aprovam pressuposts que no són reals, obligava totes

les persones de dependència que cobraven ajuda econòmica

que quan li acabàs la valoració que tenia feta, que tenia una

data, si no solAlicitava revisar la valoració se li llevava l’ajuda

econòmica, parlam de persones majors de 80 anys, de persones

amb Alzheimer, de persones amb dependència, si aquesta

persona no feia la solAlicitud per revisar-ho se li llevava l’ajuda

econòmica, és més, si després, ells sí ho feien, revisaven i veien

que una senyora feia quatre mesos que no havia fet aquesta

solAlicitud i cobrava l’ajuda econòmica se li demanava que

retornàs els doblers. Nosaltres simplement amb una reunió del

comitè tècnic hem retirat aquesta situació i hem dit que mentre

l’Administració no ho faci d’ofici aquestes persones continuen

ho continuen complint, perquè estam parlant de persones amb

dependència, no parlam de gent jove que va cada dia de bauxa

i que pot ser molt conscient. 

Per això, senyora, sí que activarem la Llei de dependència

i, com l’activarem?, contractant més valoradors. Vostès varen

reduir a la meitat els valoradors, nosaltres contractarem més

valoradors. Vostès és cert que varen pressupostar 200 places

més de residències, però qui havia de fer aquestes places de

residències?, els ajuntaments, com que els ajuntaments amb la

Llei Montoro no les han pogut fer els doblers que hi havia

aquest any no s’han fet, no, no, no es posi les mans al cap, parli

amb tots els ajuntaments de Menorca a veure què li diran, no es

posi les mans al cap, no les han pogut fer. Aquestes places que

vostès havien pressupostat no s’han pogut fer; casualment amb

Menorca varen fer aquests convenis i per què no els varen fer

amb Mallorca?, amb els ajuntaments de Mallorca?, per

exemple, no, a Sóller, a Campos, a tots aquests municipis on hi

ha places buides, ai!, aquí no hi ha conveni!, només hi ha

conveni als ajuntaments que han de construir perquè als

ajuntaments que hi ha places buides, ai, aquí no hi ha conveni...

ho dic perquè és el que tenim.

Per tant, sí que activarem la Llei de dependència. Aquestes

225 places que ja hem detectat buides, entre privada i pública,

es concertaran, i vostès, com volien activar la Llei de

dependència si varen paralitzar tots els centres de dia?, tots els

centres de dia paralitzats, ni una plaça, nosaltres ja en tenim un

en marxa i dos ja acordats amb Palma i dos més acordats a

municipis.

Miri, amb els doblers que tenim d’ajuda econòmica de

dependència que és menor que els que vostès varen tenir per a

aquest motiu, nosaltres incrementarem entre un 10 i un 12%

d’usuaris, gestionam millor, perquè vostès també presumeixen

de bon gestors i ... nosaltres amb menys doblers podem

construir millor.

Després vostè parla de la... ha fet una menció a cadascuna

de les esmenes que ha presentat, hi ha una esmena que jo crec
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que crec que l’hem d’emmarcar, hi ha una esmena que l’hem

d’emmarcar perquè és la certificació que el Partit Popular ha

tornat antisistema, ens demana doblers del deute, això és

inaudit, i a més ve aquí i ens diu que és razonable i ho diu dues

vegades, que són pressupostos raonables, això és el que vostès

fan, jo estic encantada que vostès comencin a pensar en altres

possibilitats fora d’aquest marc estret que tenen, però és..., és

clar i dius, i per què ho fa?, idò segurament pel que feien ells,

que ocultaven doblers al deute i amb aquests doblers al deute

després els podien moure, però aquest govern no ha fet això,

els doblers del deute estan quasi, quasi euro per euro, per tant,

no hi possibilitat d’aquests 2 milions.

Una altra de les formes que té el Partit Popular

d’augmentar, almanco en tota aquesta relació d’esmenes de

serveis socials, és carregar-se una altra conselleria i totes les

esmenes que presenta per a serveis socials, tenguin en compte

vostès, senyors parlamentaris i senyores parlamentàries, si

volen aprovar això és que es carrega la Conselleria de

Participació, Transparència i Cultura, i en democràcia, en una

democràcia de qualitat, la participació, la transparència, la

cultura és important, senyors del Partit Popular, sense

transparència, sense cultura, sense...

(Alguns aplaudiments)

... participació no hi ha democràcia de qualitat, i vostès no

volen fer un govern que pensi en aquestes coses, no, no, per

tant, no, per tant a vostès ja els va bé llevar doblers a la

conselleria, per tant, no només és quines esmenes proposa, sinó

d’on lleva aquests doblers, és clar, idò de Transparència, de

Participació i de Cultura, els lleva i ho troba normal.

(Remor de veus)

Sí, sí, sí... no, no, ho troba normal...  

Em diu després que la renda social està vinculada a la Llei

de dependència, és que és capítol 4, això és llei de

pressupostos, no, no, no, això és pressupostari, el capítol 4. Jo

li puc donar la raó en una cosa, crec que d’aquí a un any o dos,

pens que la renda social ha de tenir un programa específic i li

diré més: d’aquí a dos anys hauria de tenir una partida finalista,

com la Llei de dependència, perquè d’aquí a dos anys nosaltres

sabrem quina ha estat l’evolució de la renda social i sabrem que

hi ha un mínim que és imprescindible, que poden ser 20

milions, 23, 24. I crec que el Parlament ho ha de bloquejar i ha

de dir si durant dos o tres anys la renda social cada any són 25,

26, 20 milions, els que sigui, això efectivament que sigui

finalista, que es dediqui només a la renda social, però en aquest

moment és el primer any que s’aplica, no s’aplicarà des del mes

de gener, s’aplicarà depenent del Parlament al maig, a l’abril o

al març, no sabem l’evolució exacta, no la podem fer finalista

perquè si ens sobren 100.000 euros, cregui’m, que des de la

Conselleria de Serveis Socials no volem que vagi al deute, ja

els mourem de capítol 4 on sigui necessari de capítol 4. D’aquí

a uns anys sí que podrem fer aquest programa que sigui no

només un programa específic de renda social, sinó a més

finalista.

Una altra de les esmenes que vostès plantegen és que els

consells insulars gestionin la renda social. Aquí ja es va aprovar

una PNL fa uns dies, fa unes setmanes, abans que es lliuressin

els pressupostos o abans que vostè tengués temps de fer

l’esmena on es va aprovar que, de moment, els consells insulars

no gestionarien les pensions no contributives. Això és voler

incidir en aquest tema.

Una altra esmena que vostè ha presentat és l’eliminació del

sociosanitari, és clar si vostès no volen construir, si vostès no

volen millorar els serveis..., el sociosanitari no li fa cap utilitat

i vostès poden mesclar el consorci sociosanitari..., és un

consorci de sis persones que té la funció de dirigir la

construcció i de vigilar una mica tots els edificis relacionats

amb dependència, la proposta que ens fa el Partit Popular és

que el mesclem amb la fundació que gestiona expedients

individuals, és una bogeria això, això no es pot mesclar, són

objectes absolutament diferents, objectius absolutament

diferents. No hem augmentat en càrrecs públics, perquè vostè

a la Fundació d’atenció a la dependència tenia una persona a

Eivissa que nosaltres no tenim, del sociosanitari d’Eivissa, que

nosaltres no tenim. Són dos objectes absolutament diferents.

Per tant, no té cap tipus de necessitat.

Augmentar subvencions a entitats sobretot del tercer sector,

tenim un pressupost que nosaltres pensam que és suficient i el

que no farem, Sra. Fernández, que vostès sí que ho varen fer,

lligar-les als fons europeus, entitats que cobren 15.000 euros,

20.000 euros, 10.000 euros lligades al fons europeu, tan

complicat com són els fons europeus, no eren doblers propis

del Govern, del fons europeu, complicar la gestió al tercer

sector, això és la seva proposta, nosaltres les hem vinculat.

Tema Alter. Alter, té raó, Sra. Fernández, que és un dels

programes més ben valorats per a la reinserció dels joves, però

amb els doblers que tenim aquest any ens estan sobrant 30.000

euros gestionats fins al final. Per tant, no tenim una necessitat

d’increment en aquesta partida.

En relació amb l’Institut Balear de la Dona hi ha un

augment d’uns 100.000 euros que en principi aniran a crear, a

promocionar aquesta xarxa d’entitats socials que nosaltres cada

vegada, ara que hi ha un pressupost més elevat, pensam que és

necessari perquè dins els colAlectius, dins tots els colAlectius

tenim un suport econòmic... o sigui, tots els colAlectius de

persones amb discapacitat, de (...) salut mental, de tot tipus, en

canvi les entitats que lluiten per a la igualtat entre homes i

dones no reben cap tipus de finançament o de subvenció per

part del Govern i pensam que amb aquesta quantia començarem

un missatge diferent.

Per tant, senyors parlamentaris, crec que és un pressupost

social, que és un pressupost que per primera vegada dóna una

partida econòmica de 20 milions d’euros per un dret social,

serà la primera vegada en la història d’aquesta comunitat

autònoma que es doni un dret social a Serveis Socials i crec que

és un pressupost al qual només per aquest motiu val la pena

donar-li suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica Sra.

Fernández per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sra. Santiago, la verdad es que

me sorprende, primero me sorprende porque no se ha debido

leer bien las enmiendas, ya se lo dije a su compañera de MÉS,

que no se habían estudiado las bajas, que no se habían

molestado en ver qué bajas hemos presentado, y entiendo que

es complicado porque hay altas que tienen más de diez o doce

bajas, pero no es casual. Es cierto que muchas de estas bajas

salen de la Conselleria de Participación y de la Conselleria de

Transparencia y Cultura, pero no para que desaparezca ni la

cultura, ni la transparencia, ni la participación, sino porque

consideramos que no es necesario crear una estructura para

hacer todo esto.

Ustedes que creen tanto en la transversalidad, ¿por qué no

pasan esas competencias a la Conselleria de Presidencia que

tendría algo más que hacer? ¿Por qué no traspasan cultura?

¿Por qué no traspasan las competencias en participación? Y

¿por qué no traspasan las competencias en transparencia?

Porque no es necesario tener una conselleria aparte, con el

gasto que esto supone. Si quieren ejercer esta transparencia,

háganlo a través de la Conselleria de Presidencia, háganlo

transversal y lo creeremos. No hace falta montar estas

estructuras. Todas las enmiendas que hemos presentado

suponen que pueden pasar a otras consellerias y seguir

ejerciendo las mismas competencias, y, si no, estúdiese

exactamente las bajas que tiene cada una, porque creo que si yo

me he molestado en coger bajas precisamente para que puedan

mantener toda esta gestión, donde ustedes consideren

necesario, que podría ser en Presidencia, creo que ustedes

también se podrían haber molestado en leer cada una de las

bajas.

Y también me sorprende que me diga lo de los convenios

con los ayuntamientos, Sra. Santiago. Pero, usted ¿qué ha

hecho estos meses en la conselleria? Se han firmado a través

del Consell de Mallorca, a través de la fundación y

directamente aumento de plazas en Santanyí, en Inca, en

Calvià, en Alcúdia, en Pollença y en Sant Joan. ¿Qué me está

diciendo? Y con los ayuntamientos de Menorca fueron ellos los

que nos lo solicitaron y algunos tenían que hacer obras, pero

fueron ellos los que lo solicitaron y ustedes lo han paralizado

completamente. Y además se fue usted a Menorca y dijo que no

había presupuesto, cuando era totalmente mentira, porque

estaban los convenios firmados y fiscalizados. Había un

convenio con el Consell de Mallorca para aumentar 80 plazas,

60 de ellas a través de la Llar d’Ancians que tenía que reformar

el Consell de Mallorca, que no tiene ningún problema con la

ley Montoro en este caso, y el Consell de Mallorca ha decidido

paralizar la reforma y no se han podido crear estas plazas.

¿Pero qué me está usted diciendo? Por favor, un poquito de

seriedad.

Después también me habla de la renta básica e intenta decir

que no es finalista. No, no, le estoy diciendo que están

vinculadas las partidas y eso no pasa en otras partidas de la

conselleria, usted las partidas grandes las ha vinculado entre sí

y ya verá si lo gasta en dependencia, si lo gasta en renta básica,

usted está engañando a los ciudadanos. Léase la Ley de

presupuestos y verá cómo están vinculadas, porque están

vinculadas en la misma sección, el mismo capitulo y el mismo

programa, y no pasa con otras partidas, yo le pregunto ¿por qué

pasa con estas dos partidas, Sra. Santiago?

Y evidentemente, claro que volvemos a pedir que la renta

la gestionen los consells y cuando hagamos las enmiendas a la

ley, lo volveremos a pedir porque creemos sinceramente que es

lo mejor. Y desde la fundación se pueden gestionar

perfectamente las competencias que tiene el consorcio, tiene

unos estatutos, tiene una propuesta de estatutos donde así lo

permite y se pueda optimizar. Y no me diga que nosotros

teníamos un gerente en Ibiza, porque es el mismo gerente que

nos encontramos cuando llegamos. Lo que sí que hicimos es,

no teníamos un gerente para el consorcio, que, como usted dice,

tiene 6 personas, que creo recordar ahora mismo que son 9,

pero bueno. Y para la fundación teníamos un solo gerente y

ustedes tienen dos, pero había un gerente en Ibiza. Fue usted

con el Consell de Ibiza quien montó este consorcio que

nosotros hemos disuelto, porque, aparte de la deuda que nos

encontramos, y esa es otra, usted dice: no, el presupuesto desde

el primer año sube; ojalá hubiésemos tenido la situación que

tienen ustedes en el año 2011 cuando entramos a gobernar,

pero es que la situación era increíble. Es que, decía el Sr.

Alcover, por ejemplo, el otro día, que me he acordado ahora,

creo que ayer decía: es que nosotros no ponemos precio a los

servicios sociales, ni a la sanidad, ni a la educación; no le

ponen precio porque no los pagan. Claro que hay que ponerle

precio, porque es que los servicios sociales o se pagan o no

sirven para nada.

Y ustedes vienen aquí y dicen que..., yo se lo vuelvo a

decir, y le doy la enhorabuena, si ustedes no hubiesen generado

las expectativas que han generado, dicho todo lo que han dicho

en campaña y estos seis meses casi que llevan gobernando, yo

le daría la enhorabuena, pero la realidad es que ustedes no han

cumplido con todo lo que han prometido. 

Y me está hablando de dependencia, Sra. Santiago, usted

sabe perfectamente de dónde salen las instrucciones y además

lo sabe perfectamente, que teníamos un problema técnico,

porque la primera persona cuando hicimos el traspaso, que le

dije que teníamos ese problema era yo y usted cada vez lo está

utilizando aquí para recriminármelo. Pero da igual, usted que

es la mejor consellera del mundo, que son los mejores, van a

poder solucionarlo, pero le digo que a día de hoy hay en el

sistema, según datos del IMSERSO, hay 11.484 personas

beneficiarias de alguna prestación o servicio de dependencia;

a 30 de junio de 2015, según datos del IMSERSO, había

11.558 personas; en junio del 2015 había más personas que

estaban recibiendo una prestación que ahora.

Mi pregunta es, si ustedes lo están haciendo tan bien, si han

cambiado todas las instrucciones, ¿qué han estado haciendo

durante todos estos meses que están bajando los beneficiarios

de dependencia? Y la realidad es que, nosotros lo habremos

hecho muy mal, pero ustedes ahora están gobernando, tienen a

casi 6.000 personas pendientes de recibir una prestación y

ustedes lo que hacen es que recortan el presupuesto en 5
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millones de euros. Ustedes que son tan buenos podrían haber

hecho las modificaciones oportunas para gastar toda la nómina

de dependencia este año...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, hauria d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Voy terminando Sr. Presidente. No nos eche a nosotros la

culpa. Llevan casi seis meses gobernando, cojan el toro por los

cuernos, póngase a modificar las instrucciones que quieran,

pero no obvien la realidad. A día de hoy hay menos personas

recibiendo una prestación que cuando el Partido Popular dejó

el Gobierno.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Correspon contestar al

Govern, Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, President. En tot el que ha dit, té raó en una cosa,

no són 6 persones i són 9 treballadores els del Consorci

sociosanitari. 

Vostè ens diu que no era vostè que feia les instruccions, que

han impedit i que han dificultat que les persones cobressin

d’una forma normalitzada l’ajuda econòmica, era el seu

director general, nosaltres no hem canviat de funcionaris i amb

els mateixos funcionaris aplicam altres instruccions, aplicam

altres instruccions.

Sra. Cons..., senyora exconsellera, Sra. Fernández, cartes

dels treballadors socials, 20 treballadors socials..., la coneix?

D’acord, 20 treballadors socials amb 20 cartes demanant per

favor que s’ordenàs la dependència: “La nostra dignitat com a

tècnics, es sent constantment atacada per ordres o instruccions

sobtades i sense sentit, -20 treballadors socials-, això

contínuament...

(Alguns aplaudiments)

...i sense sentit, amb manca de metodologia clara i

contradiccions que fan que el procés s’hagi convertit en un

camí de dificultats i complicacions i a vegades en contra de tota

lògica”, 20 professionals de la conselleria que vostè dirigia, que

es dirigien al director general de Dependència i li demanaven

ordres o instruccions. Un dia li deien a un ciutadà que tenia una

valoració feta: “Usted tiene derecho a una residencia y no

puede pedir ayuda económica porque nos han dicho que no

pueden pedir ayuda económica. Y usted, por su situación, tiene

que pedir una residencia, pero no tenemos plaza”. Això

contínuament, això és la seva gestió d’atenció a la dependència,

Sra. Fernández, i està documentada, amb instruccions que estan

modificant i amb els treballadors que es varen dirigir a vostè,

cosa que és prou inaudita, no és normal que es dirigeixin a

vostè perquè canviï les coses.

De les places que vostè ha dit, que són de..., que vostè ha

mencionat de diversos municipis, la majoria són de centres de

dia, no són de residències, jo em referia a residències, no em

referia a centres de dia, perquè tenim residències buides a

Alcúdia, a Muro, a Artà, a totes aquestes..., a Sóller, més de 40,

que vostè no es va dirigir, que es va dirigir sobretot a Menorca,

perquè ells es varen dirigir a vostè, jo no sé l’origen d’això,

però ens trobam que l’ampliació prioritària d’aquestes places

de residències depenia de la construcció dels altres. I

mentrestant vostès tenien paralitzat el centre de dia i

mentrestant vostès no cercaven cap possibilitat d’ampliar

aquestes residències.

Vostès haurien pogut, com hem fet nosaltres, primer omplir

totes les places públiques, primer durant l’any 2016 omplirem

totes les places públiques de residències i després ho farem a la

privada, perquè, efectivament, tenim una mancança molt

important de places residencials a la nostra comunitat autònoma

que ve de molt enrera, més de 800 persones en llista d’espera.

Però vostè, que ha estat quatre anys consellera, no n’ha oberta

pràcticament cap, a part d’Eivissa, que li vàrem deixar nosaltres

construïdes les dues residències...

(Remor de veus)

Home!, és que... i sembla que m’ho invent. Vostès les varen

començar, nosaltres les vàrem acabar, i vostès varen tardar

quatre anys a obrir-les. I nosaltres durant la passada legislatura

progressista només en persones majors vàrem obrir 800 places

residencials. És que pareix que la gent no té memòria; idò sí

que tenim memòria. Vostès després de quatre anys varen obrir

les places d’Eivissa. I varen fer una cosa també estranyíssima,

també únic al món, vaja, al món no, però a la comunitat

autònoma segur: un edifici construït amb doblers públics, que

és la residència de Sant Antoni, el contracten, fan un contracte,

i després lloguen places. Vull dir que tenim un edifici públic

amb doblers públics; no només fan un contracte de gestió

privada sinó que, a més, a aquesta empresa li lloguen places

públiques perquè hi hagi qualcú que les pagui privades. Això

és la gestió del Partit Popular, quan tenim, i ho sap ella, com ha

dit aquí, que tenim 800 persones en llista d’espera. Idò lloguen

places públiques construïdes amb doblers públics a una

empresa privada perquè les llogui a privats. Això és la gestió de

la Llei de dependència.

Nosaltres aquest desembre, Sra. Consellera, ai, perdoni,

Sra. Fernández, hem augmentat, hem augmentat les persones

que s’incorporen a la dependència. No sé els resultats a 31 de

desembre de 2015 quins seran però l’hem augmentat, després

de la modificació, perquè des de gener està baixant,

efectivament, està baixant, estava baixant des de gener

l’aplicació de la Llei de dependència a la nostra comunitat

autònoma i a partir de desembre començarà a augmentar. 

No em queda gaire temps. Jo crec que aquests són uns

pressupostos de caràcter social, són uns pressupostos que

també vull dir que s’executaran només en serveis socials, no

com ens passarà aquest any, que tot i que hi havia un
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pressupost de 143 milions hi haurà més de 7 o 8 milions que no

es podran gestionar perquè són finalistes d’atenció a la

dependència i no es poden moure. Nosaltres això no volem que

passi i per tant la renda social volem que si sobren encara que

siguin 25.000 euros a final d’any es puguin moure per a altra

prestació social, i no dur-los al dèficit, que és el que vostès han

fet amb l’ajuda econòmica de dependència. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Mixt-

Ciutadans, la Sra. Olga Ballester per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Ciudadanos ha presentado una

enmienda, la 9562, para la mejora en la dotación del centro

base de atención a personas con discapacidad y dependencia,

que repercute en una mala calidad del servicio a las personas

dependientes. El centro base, que lleva a cabo actuaciones

encaminadas al reconocimiento de la discapacidad, situación

que da derecho a los servicios y a los beneficios asistenciales

y económicos que han establecido o puedan establecer las

administraciones y otras entidades dirigidas a las personas con

discapacidad física y psíquica o sensorial, el centro, además del

área de reconocimiento de la discapacidad y la dependencia,

también ofrece varios servicios: el servicio de promoción de la

autonomía personal y apoyo a la vida independiente para

personas con discapacidad física i físico-psíquica grave;

además también ofrece el área de atención temprana a niños de

0 a 6 años; y también además el centro ofrece la orientación

socio-laboral y profesional para integrar en el mundo laboral a

las personas con discapacidad.

El centro está integrado por personal técnico, profesionales

de medicina, la psicología, el trabajo social y otras disciplinas,

con el apoyo de personal administrativo. Hoy por hoy el centro,

en el área de reconocimiento de la discapacidad y la

dependencia, posee un volumen de trabajo inasumible por los

trabajadores para ofrecer el servicio de calidad y agilidad que

requiere el objeto de trabajo. El tiempo medio para resolver un

expediente, ya sea inicial o bien en revisión, renovaciones, es

de seis meses, lo cual es inaceptable; una demora de seis meses

en la tramitación de un expediente de discapacidad puede

acarrear muchos inconvenientes al usuario del servicio, y la

casuística es muy abundante. Por ejemplo un niño de 3 años se

puede quedar sin beca para reeducación pedagógica o de

logopedia; en otros casos la demora puede provocar retrasos

inasumibles para una persona que necesite solicitar una pensión

no contributiva, o puede ver suspendida la prestación por la

demora en la renovación de la discapacidad. En otro caso la

persona con movilidad reducida puede estar seis meses para

obtener la tarjeta de aparcamiento; un trabajador puede ver

frustradas sus expectativas laborales al no tener a tiempo el

certificado de discapacidad.

Por todo ello hemos presentado esta enmienda, para paliar

la infradotación del servicio presupuestando una partida para

contratar, ya sea como personal interino, a un equipo completo

de valoración, es decir, un médico, un psicólogo, un trabajador

social, y un refuerzo para el aparato administrativo de

auxiliares administrativos. Con esta dotación se reducirían

ostensiblemente los plazos de espera al justo acceso a los

derechos que la administración tiene por obligación otorgar a

sus ciudadanos para la consecución de la igualdad de

oportunidades defendidas en nuestra carta magna.

Comentaré también ya las enmiendas que vamos a apoyar.

En cuanto a la enmienda a la totalidad del Partido Popular nos

abstendremos. Nos abstendremos a la enmienda que propone

pagarla compartida con la partida de deuda pública, que es la

9313; y votaremos a favor al resto de las enmiendas.

También quiero comentar que urge la creación de centros

socio-sanitarios o residencias para gente mayor dependiente;

unas 1.000 familias aguardan desde hace años para ocupar una

plaza pública en residencias especializadas, y hoy por hoy hay

950 plazas pero todas ellas están ocupadas. Creo que debería

ser uno de los objetivos de la Conselleria de Servicios Sociales

en esta legislatura, y mientras, para paliar esta situación de

urgencia, sí que se deberían concertar plazas en centros

privados, pues muchas familias ya han agotado todo sus

escasos recursos para el cuidado de personas dependientes. 

También no olvidemos que un gran avance de la Ley de

dependencia fue el reconocimiento como derecho subjetivo,

que deriva de los artículos 49 y 50 de la Constitución Española;

allí se establece la obligación de los poderes públicos que han

de facilitar la integración de las personas con alguna

discapacidad física, sensorial o psíquica para que estén en

condiciones de disfrutar de los derechos que este título otorga

a los ciudadanos. No se trata por tanto de un servicio público

más, sino de un derecho a la autonomía personal que debe ser

provisto por el Estado con todo lo que se tenga en marcha para

que no haya ningún obstáculo a que puedan tener este derecho.

Y..., bueno, ya es todo hasta ahora. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Torn en contra. Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, el Sr. Picornell per un temps

de deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, treballadors i treballadores de la cambra, tenguin un

bon dia totes i tots. 

Disculpau-me la veu, però avui estic un poquet gripós i

estaré un poc així. Ja vàrem dir dins la Comissió d’Hisenda que

no votaríem a favor de les esmenes del Partit Popular i del

Grup Mixt per part de Ciutadans i ara ho ratificam. Veim un

augment considerable en els pressuposts de Serveis Socials i

Cooperació respecte dels altres anys de govern popular. 

Com vàrem dir en el seu moment a la Comissió d’Hisenda

donarem el benefici del dubte al Govern i a la consellera

d’Afers Socials i Cooperació encara que sí que ens haguessin
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agradat uns altres pressuposts, més elevats, per beneficiar llocs

on hem detectat més mancances i necessitats per diferents

colAlectius més vulnerables. Malgrat tot, aprofitant la mancança

pressupostària, pareix que es crearan més places de centres de

dia i més recursos per a ajudes a domicili. 

Ahir dèiem que aquests pressuposts són ideològics. Jo

després vaig haver d’abandonar la sala, perquè com que estic

gripós vaig haver d’abandonar abans l’horabaixa, i no sé si es

va tornar a parlar d’això. Hi ha algunes esmenes del Partit

Popular en matèria de dependència que realment em preocupen,

a les quals pareix que encara, com va fer referència la

companya de MÉS ja en comissió, que pareix que encara queda

l’ombra d’aquell home pien peinado y trajeado que estava

assegut aquí a la dreta, que era el Sr. Bauzá, que són aquestes

que treuen de la Conselleria de Cultura, Transparència i

Participació que afecten a transparència en política lingüística.

Tenim molt clar que en dependència mai no serien prou els

doblers i consideram que els pressuposts, més o menys,

semblen suficients, però sí que ens agradaria que al llarg de la

legislatura anassin augmentant.

Sobre la Sra. Sandra, que ha dit que molts de partits,

nosaltres, ens pegàvem cops pel pit, que aquí hi hagi també la

renda social garantida, que Podem sigui aquí dins també té molt

a veure amb això, la qual consideram que arriba prou tard,

perquè des què es va anunciar, quasi a principis de legislatura,

fins ara, han passat molts mesos. Esperam que durant aquesta

legislatura el Govern pugui dur un augment progressiu amb la

finalitat d’obrir un radi més ampli de colAlectius i que el canvi

de Govern central així mateix ens pugui ajudar en aquest

“daixò”.

Incidim en la millora dels centres de menors tutelats, ja

sabem que es durà a terme la reforma d’Es Pinaret, però també

millorar els de la resta d’illes, com és el cas d’Eivissa, que

també és molt necessari.

Dit tot això, i com he dit al principi, veiem un augment

considerable dels pressuposts de serveis socials i cooperació

respecte d’aquests darrers anys de Govern Popular, per tant,

mirant un poc enrera, són prou millors que la passada

legislatura i no són els que agradarien cent per cent a Podem,

però de moment no tenc res més a dir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Bon dia a tothom, per segona vegada. Nosaltres, des de

MÉS per Mallorca, donam suport als pressuposts d’aquesta

conselleria. I de les esmenes presentades voldríem recordar que

vàrem aprovar en comissió una esmena, bé, l’esmena 9311,

sobre el sistema informàtic d’historial únic, i a les altres no els

donarem suport per distints motius.

Voldríem posar de manifest que aquesta conselleria de

Serveis Socials és la que més augmenta, principalment per la

partida de renda social, però també per la creació de més

serveis per a la dependència, per la concertació en salut mental

i per les millores necessàries i urgents que s’havien de fer en Es

Pinaret.

La diputada Fernández ha indicat que quan governava el

Partit Popular el percentatge, el pes d’aquesta conselleria dins

dels pressuposts era superior, però bé, jo voldria recordar-li,

com vostè sap, que ha augmentat el deute i potser hauríem de

revisar els percentatges que vostè utilitza, perquè nosaltres

consideram que, almanco amb les xifres que tenim, que el

pressupost és superior.

De les esmenes que ha presentat el Partit Popular, no hi

donarem suport per distints motius, bàsicament consideram que

a la majoria d’esmenes el pressupost és suficient i en altres

casos les despeses ja estan previstes, parlen de més places per

a majors i de més places d’atenció primerenca, però hi ha 200

places més per a majors; s’augmenta un 20% l’atenció

primerenca; hi ha gairebé 50 places més de centres de dia i

també ha augmentat l’assistència a domicili. Consideram que

aquest pressupost està ajustat, però és suficient.

Ens indiquen que s’ha retirat l’esmena sobre l’Hospici de

Felanitx, per tant ja no li contestaré.

I pel que fa a l’esmena sobre la vinculació entre renda

bàsica i dependència, crec que ja ens va explicar la seva posició

donant suport als arguments de la conselleria.

Pel que fa a l’esmena de Ciutadans, ja vàrem indicar en

comissió i ho volia deixar palès aquí també, que bé, que no es

pot augmentar la plantilla com es demana, la conselleria ens va

explicar que per les limitacions a la legislació estatal, a l’hora

de contractar més personal s’havia de prioritzar la contractació,

és a dir que no es poden contractar tots els serveis i s’ha

prioritzat en dependència la contractació de valoradors i de la

Fundació Estel amb la contractació d’educadors. I per això

tampoc no li donarem suport.

I finalment, voldria acabar fent un comentari a la crítica que

reiteradament fa la diputada Fernández des del Grup Popular,

en concret al programa de MÉS, que fa l’observació que hem

enganat la gent perquè vàrem permetre coses que sabíem que

no es podrien fer. I, en primer lloc, li torn recordar, és ver,

prometíem 60 milions a renda social en quatre anys, això estava

clar i es va dir, però bé, com que vostè no venia a les nostres

rodes de premsa de campanya, entenc que no ho sapigués, però

bé, ja li hem explicat distintes ocasions i li torn repetir.

I després també, una altra cosa que vostè ha demanat, vostès

no sabien els diners que hi havia, vostès no sabien el deute que

hi havia; evidentment que ho sabíem, el que no sabíem era que

el Sr. Montoro augmentaria el límit de dèficit i vàrem passar

del 0,7 al 0,3 després de les eleccions. Aleshores, amb això

vostès també s’hi haguessin topat.
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Aleshores, bé, ja ho sabem, s’ha hagut de destinar més

diners a pagar deutes i aquest govern ha decidit pujar els

imposts. Vostès què haguessin fet? Potser retallar drets, com

varen fer, i també desmantellar serveis, no només en aquests

pressuposts proposen desmantellar una conselleria, sinó també

el que varen fer vostès va ser desmantellar serveis que no varen

poder proporcionar els serveis que estaven pressupostats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

Perdó, la Sra. Maria Antònia Sureda, del Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Des d’El Pi

no hem presentat cap esmena a aquesta secció dels pressuposts,

perquè consideram que, malgrat la quantitat no és suficient,

s’ha fet un esforç per augmentar-la i per millorar-la en diferents

sentits. Es va fent camí.

Sabem que el pressupost és el que és i que no es poden fer

miracles, tornam trobar-nos amb el problema de sempre, amb

el d’un finançament que no basta, que no és suficient per cobrir

les necessitats bàsiques dels homes i dones de les Balears. Però

bé, mentre arriba aquest millor finançament, que esperem que

algun dels partits que donen suport al Govern acompleixin, el

lluitin i el duguin, mentrestant des d’El Pi volem dir que estam

d’acord amb la repartició dels pressuposts dins els diferents

àmbits de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,

malgrat, repeteixo, no són suficients.

Em referiré a alguns punts en concret, d’una banda pensam

que l’augment de la despesa era necessari, sobretot pel que

suposa econòmicament la proposta de renda social. Pensam que

un dels objectius irrenunciables de qualsevol govern ha de ser

cobrir les necessitats bàsiques de la població i ajudar aquells

que a un moment complicat, com el que vivim a les Balears i

arreu de l’Estat, des de ja fa un bon grapat d’anys, passen per

situacions especialment difícils. Esperam que la renda social

respongui a les necessitats de les famílies que avui a Balears no

tenen ingressos o que tenen ingressos molt baixos; hem sentit

que es podrien cobrir unes 3.000 famílies, sincerament, pens

que són poques, no sabem si seria millor repartir menys i

arribar a més gent, almanco inicialment, però bé, això només és

una idea i són els tècnics els que realment han de valorar com

s’ha de fer.

D’altra banda, també pensam que és necessària l’ampliació

dels serveis comunitaris a majors, joves, famílies en general,

nouvinguts, persones amb problemes de salut mental, persones

dependents. És important per a una societat que els més febles

no se sentin desemparats per l’administració, amb això vull dir

que és imprescindible que els nostres majors estiguin cuidats,

atesos i que en cap moment no se sentin tot sols o desprotegits.

Així com també és imprescindible que els nostres joves amb

problemes d’integració o amb qualsevol tipus de dificultat,

trobin una sortida a la seva situació. Creim que aquest és

precisament el deure d’aquesta conselleria, detectar, protegir i

oferir oportunitats a aquells que es troben en situacions

desfavorables, problemàtiques, siguin del tipus que siguin.

D’altra banda, des d’El Pi també pensam que s’ha de posar

atenció als centres de menors, desgraciadament ja sabem que

hi ha problemes de manteniment, seguretat i sobresaturació en

alguns d’aquests centres. Per això, per evitar que es tornin

produir situacions tan tràgiques, creim que s’ha de fer feina

urgent per acabar amb aquests problemes, i estam totalment

d’acord amb aquestes necessitats que s’han contemplat dins el

marc dels pressuposts del 2016.

Ens agradaria fer esment de la importància del tercer sector

i de com s’ha de cuidar. Hi ha un gran nombre d’entitats i

associacions que ajuden l’administració en la tasca de cobrir

necessitats dels més vulnerables. Creim que s’ha de facilitar la

gestió a aquesta gent i no posar-los traves amb gestions

administratives engorroses.

Per acabar, també volia fer referència a la importància de la

cooperació, pensam que és totalment necessària la cooperació

tant nacional com internacional, tenint en compte sempre les

possibilitats reals d’ajuda, ja siguin amb altres entitats, amb

altres administracions o amb altres països, per poder, entre tots,

fer una societat més justa.

En definitiva, des d’El Pi pensam que els serveis socials són

un dels pilars bàsics de qualsevol societat, supòs que amb això

hi estam tots totalment d’acord. Hem passat uns anys molt

difícils i aquí, a les cases, als carrers de Balears, continua

havent-hi molta gent que ho passa malament i que necessita

ajudes, necessita oportunitats.

Ja he dit abans que som conscients dels pressuposts que hi

ha i que amb aquest pressupost s’ha de prioritzar. Segurament

en aquest àmbit hi ha moltes més coses a fer, que, de moment,

quedaran en l’aire, però també trobam que amb aquest projecte

s’han fet passes endavant per millorar la situació i per això

tenen en aquest sentit el nostre vot de confiança.

Esperam que les bones intencions que mostra la conselleria

no es quedin en paper mullat i que de veritat es faci feina per

als que ho necessiten.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, consideram que

les esmenes a la totalitat no hi escauen, per tant les votarem en

contra. I de les parcials n’hi ha que trobam que, per a nosaltres

en principi no serien prioritàries i en algunes ens abstendrem i

altres les votarem en contra, com ja explicàrem a les

comissions.

Ara bé, donarem suport a l’esmena del programa Alter, un

programa molt efectiu que allibera els joves que han decidit no

seguir dins el món educatiu per diferents aspectes i els prepara

per al món laboral.

Pel que fa a les esmenes del Grup Mixt, ens abstendrem.

Moltes gràcies.



1052 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 3 / 22 de desembre de 2015 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom de nou. La

voluntat d’aquest govern i que queda plasmat a l’acord de

governabilitat és fer polítiques socials. És a la Conselleria de

Serveis Socials i Cooperació on trobam l’exemple més

ilAlustratiu i del qual més orgullosos ens podem sentir, i és la

renda social garantida. Totes les conselleries han hagut de fer

un esforç per desenvolupar aquesta renda, perquè n’és un

objectiu comú.

Ho hem dit i ho repetirem les vegades que facin falta, tots

voldríem tenir uns pressuposts que ens permetessin majors

partides per a les conselleries, però mentre el finançament sigui

el que ara tenim, poc tenir a fer. Caldrà veure què passa els

propers mesos amb el nou Govern que haurà de sortir, ja que

per promeses fetes per tots els partits que no quedi.

Entrant a la renda social, voldria recordar les paraules de la

consellera Fina Santiago a la seva compareixença: cap mesura

de benestar social no s’ha fet de cop, ni sanitat, ni educació, la

renda social és progressiva, com tot el que es fa en benestar

social. S’hi destinen 20 milions d’euros, la partida més grossa

que s’ha destinat de principi a una prestació econòmica i

aquesta partida és, com ja he comentat abans, un indicador clar

d’on va el Govern.

Des del punt de vista d’una persona novella, resulta

interessant veure com les esmenes que es presenten en moltes

ocasions són de caire ideològic, en aquesta conselleria les que

s’han presentat, ja ho han dit prèviament, han volgut agafar

partides de la Conselleria de Participació, Transparència i

Cultura. Ja sabem que el PP considera que algunes conselleries

d’aquest govern no tenen sentit i és el que els passa amb

aquesta en concret. I tant que voldria jo personalment que la

política fos inherentment transparent, que ens passés com als

finesos, els quals són incapaços de recordar un cas de corrupció

i que aquesta conselleria es pogués exclusivament a la cultura,

amb lletres majúscules. Però la realitat que hem viscut ens

obliga i, com diu aquell refrany, d’aquelles pols aquests fangs.

Amb tot, els pressuposts que es presenten garanteixen el

correcte funcionament dels serveis socials i les polítiques de

cooperació. En molts casos es millora el finançament de certs

serveis respecte del 2014, s’invertirà en nous centres i

s’augmentaran les places residencials per a majors, així com

l’atenció primerenca.

Un incís, pel que fa a la dependència voldria aportar,

després d’escoltar el debat previ, unes xifres dels pressuposts

generals de l’Estat per al 2016: han augmentat en 75 milions

d’euros, com per atendre la llista d’espera actual d’aquest país,

les comunitats autònomes necessitarien una injecció d’uns

3.000 milions addicionals. En resum, una retallada acumulada

en quatre anys del Govern de més de 2.000 milions.

Senyores i senyors diputats, esperem que l’escenari

d’incertesa que ens deixaren les urnes aquest diumenge es

pugui traduir en un govern que realment escolti les necessitats

del nostre territori i que aquest sigui l’últim debat que hem de

fer en aquests termes. Hi vull confiar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Garau, del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Fernández, malgrat vostè

tengui un discurs molt ben elaborat i molt suau, als que ja duem

més de trenta anys en el món dels serveis socials de les Illes

Balears d’aquesta ciutat, no ens enganaran. El Partit Popular,

sempre que han governat, o han aturat els serveis socials o han

anat cap enrera o, pitjor, han governat d’esquenes a les

persones amb fortes crisis familiars i socials. I això ha estat

així, i ho pot recordar, ho pot rememorar, pot anar a veure els

pressuposts del pacte de progrés, a veure les feines que s’han

fet i vostè veurà i compararà els resultats. I els resultats són

molt clars, en aquesta comunitat qui ha liderat el canvi en els

serveis socials han estat els partits progressistes, els partits

d’esquerres, i ara ho tornen fer.

I vostè, en lloc de reconèixer amb noblesa aquesta feina que

es fa i les dificultats que té, en lloc de reconèixer les

innovacions, les noves idees i els canvis i les dificultats que hi

ha per superar l’herència que vostè va deixar, en lloc d’això

acusa de manipulació, de demagògica, de prometre coses que

no s’acompleixen, tot just amb cinc o sis mesos de gestió

pública que du el pacte d’aquesta legislatura.

Per tant, nosaltres pensam que aquest discurs que el Partit

Popular ja fa alguns anys que intenta fer, és un discurs que de

dir, bé, l’esquerra no té el monopoli del discurs dels serveis

socials, nosaltres també el podem fer, també estam legitimats,

evidentment estan legitimats, però el discurs de serveis socials,

s’ha de demostrar a la pràctica. I la pràctica de tots aquests

darrers trenta anys és que quan vostès govern, vostès tallen

recursos , talles serveis, destrossen el teixit associatiu, i quan

tornam nosaltres hem de tornar començar de bell nou a muntar

tot un sistema normal de serveis, perquè vostès no hi creuen

realment en els serveis socials; encara que vostè ens vulgui fer

creure que hi creuen, no hi creuen. El pressupost que presenta

l’equip de govern és un pressupost que puja, millora, i clar,

com que millora vostè li ha de trobar qualque tipus de

problema: millora l’atenció al a dependència, evidentment que

millora l’atenció a la dependència.

Sra. Sandra Fernández, vostè va firmar un conveni amb El

Consell de Mallorca de 60 places que era totalment impossible

d’acomplir, les obres ni estaven licitades, ni s’havia començat,

era impossible que es fes. Ja li vaig dir jo a la Sra. Cirer en el

Consell de Mallorca, vostès fan un conveni de paper, fals, quan

feia quatre anys que el tenien per fer, el conveni, no el varen

fer, i els darrers mesos de les eleccions, vostès en el 2015,

varen fer un pressupost decoratiu per tal de poder seguir dient
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que vostès creuen en els serveis socials quan realment tots

sabem que no és així.

Introdueix una innovació que vostè es resisteix a pensar,

una innovació que té un pressupost darrera de 20 milions

d’euros, ja li ha dit la consellera. Vostè o no té pensament

històric ni memòria històrica dels serveis socials, però és així,

la creació d’una renda social garantida és, no únicament un fet

històric d’impuls als serveis socials i d’estar al costat dels

serveis a les persones sinó que, a més, és una innovació molt

important, és una innovació, precisament, perquè complementa

una renda que gestionarà el Govern per a un perfil de persones

que no tenen, en principi, una crisi sociofamiliar o

psicosociofamiliar, sinó que són persones que han fet una

baixada econòmica amb motiu de la crisi que la complementen

amb la renda mínima d’inserció social que la gestionaran els

consells insulars. Aquesta és una innovació, veurem com

funcionarà, nosaltres esperam que funcioni bé i ara seran 20

milions d’euros i tal vegada els pròxims anys seran més si es

necessiten i si els pressuposts ho permeten.

La millora de la situació de dependència està clara, una cosa

són els pressuposts i una altra el que s’executa, la seva execució

en matèria de dependència ha estat pràcticament, si fas una

mitjana dels quatre anys, una paràlisi, per tant, tornarem a

activar la dependència; implantarem una innovació com és la

renda social garantida, que vostè no havia ni pogut imaginar

mai, i, a més, farem... tenim tota una sèrie d’esmenes que vostè

ha fet respecte de tota una sèrie de qüestions concretes, que ja

li ha contestat la consellera, i que nosaltres pensam que en

general donam un vot de confiança a la conselleria perquè els

doblers siguin suficients pel que es necessiten. 

Com ha dit també la meva companya de MÉS li votarem

que sí a la proposta sobre un programa informàtic. 

I respecte de l’esmena que presenta el Grup Mixt li direm

que no, per una qüestió tècnica, perquè pensam que la

incorporació de persones al centre de base és una qüestió que

es farà al llarg de la gestió segons el plantejament que faci

l’equip de govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández, del Grup

Parlamentari Popular. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Intentaré contestar algunas de

las cuestiones que han planteado los diferentes grupos.

Empezaremos por el Grupo de Podemos, el Sr. Picornell, que

hablaba que el presupuesto no es exactamente el que más les

gustaría, pero bueno, pero dan un voto de confianza. Pueden

dar un voto de confianza y aprobar enmiendas del Partido

Popular, no es contradictorio. Ustedes quieren mejorar el

presupuesto, nosotros hemos presentado enmiendas que

mejoran el presupuesto y hay margen, se lo vuelvo a repetir,

este año el presupuesto aumenta 205 millones de euros y de

este aumento presupuestario, Sra. Capellà, que era a lo que me

refería, de este aumento presupuestario del presupuesto global

de la CAIB respecto al 2015 sólo el 9,5% va a servicios

sociales. El año anterior se aumentó el presupuesto global de la

CAIB en 160 millones y más del 13% fue a servicios sociales.

Lo que les estoy diciendo es que el presupuesto global de la

CAIB aumenta y no se ve reflejado este aumento

presupuestario en lo que tocaría a la Conselleria de Servicios

Sociales.

Por eso, le vuelvo a decir al Sr. Picornell que sí que hay

margen y que si no le gustan los presupuestos puede

mejorarlos, y los puede mejorar precisamente en dependencia.

Que vuelvo a repetir, se recorta en 5 millones, de 99,2 pasamos

a 94 millones de euros. 

Antes hablaba la Sra. Consellera de diferentes cifras, que

decía que a partir de diciembre sí que mejorarían, pero la

realidad es que a día de hoy hay menos beneficiarios en el

sistema de dependencia que en junio de este mismo año, ¿qué

han hecho ustedes durante todos estos meses? Ustedes ahora

tienen la responsabilidad de gobernar, creánselo, mejoren lo

que tengan que mejorar y apuesten, si quieren, por la

dependencia, pero la realidad es que con casi 6.000 personas en

lista de espera recortan el presupuesto en 5 millones. Esto es lo

que no podemos entender. Si tienen tantas personas en lista de

espera, ¿cómo pueden recortar el presupuesto en dependencia?

Le diré también, contestaré al Sr. Jaume Garau, que los

beneficiarios del sistema de dependencia aumentaron durante

toda esta legislatura en más de un 20%, se pagaron todos los

atrasos, porque como ustedes siguen diciendo que los servicios

sociales no tienen precio, pero es que hay que pagarlos, se

pagaron todos los atrasos del sistema de dependencia, que eso

supuso más de 24 millones de euros, esos atrasos sí que se

pagaron porque hay que pagarlos, porque de qué sirve, ustedes

diferencian, no es lo mismo presupuesto que la ejecución del

presupuesto. Totalmente de acuerdo, pero no es lo mismo la

ejecución del presupuesto que lo que se paga. El problema que

tienen ustedes es que ustedes ejecutarán, no presupuestarán y

por eso no les cuadra, pero después tampoco pagarán. Y eso sí

que es un problema.

Decirle a la Sra. Sureda que le agradecemos el apoyo a la

enmienda del Programa Alter, que también lo consideramos

evidentemente muy necesario, nos gustaría que se pudiese

replantear el apoyo a otro tipo de enmiendas porque, vuelvo a

decir, mejoran el presupuesto y no son contradictorias con el

voto de confianza al presupuesto que ha presentado la

conselleria. 

A la portavoz de MÉS per Menorca decirle, otra vez, que

ustedes no se han leído las enmiendas que hemos presentado,

no se han preocupado de mirar exactamente las bajas de dónde

venían, no lo han hecho, porque, se lo vuelvo a repetir, lo único

que pretenden estas enmiendas es no tener una estructura de

conselleria, no que no se pueda ni gestionar la transparencia ni

la participación, que me gustaría saber de qué han servido

todos estos meses esta conselleria, con todos los respectos, pero

creo que ni la participación ni la transparencia se han visto

mejoradas. Y tampoco se están quitando competencias en
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cultura, simplemente decimos que no hace falta tener una

estructura que tiene más altos cargos, más estudios técnicos,

etcétera. Esas son las enmiendas que si se hubiesen molestado

en leer las bajas, que ya sé que es complicado porque las he

tenido que buscar, pero si se hubiesen molestado en leerlas no

vendría aquí a decir que nos queremos cargar la transparencia,

porque no es verdad. Se puede mantener exactamente la misma

política, pero en otra conselleria, y les he dado una idea,

pasenla a Presidencia, que ya tendrá algo más que hacer el

conseller de Presidencia que no sólo de diplomático entre todos

los partidos, así tendrá competencia realmente en su

conselleria. 

Y, Sr. Garau, evidentemente yo no llevo los años que

puedan llevar la Sra. Santiago y usted en servicios sociales, y

no me creo evidentemente con la superioridad moral que se

creen ustedes siempre de estar dando lecciones, yo intento

aprender de todo el mundo y me crea que he aprendido de la

Sra. Santiago, que puedo aprender de usted, que aprendo de la

Sra. Capellà, que aprenderé evidentemente cuando nos

conozcamos más de Podemos y de todas las personas, yo no me

creo con esa superioridad moral que se creen ustedes, y le

puedo decir que el Partido Popular, y mientras he sido

consellera y todo mi equipo, claro que creíamos con los

servicios sociales y hemos apostado, y se ha visto reflejado en

los presupuestos, aunque usted no quiera reconocerlo, el

presupuesto de la Conselleria de Servicios Sociales aumentó en

toda la legislatura más de un 56%, el de dependencia aumentó

más de un 50%, más beneficiarios en el sistema de

dependencia, ustedes no quieren ver esto, reconózcanos que

nosotros también hacemos algo bien. 

Creo que un gran avance que conseguimos esta legislatura,

que tuvo el apoyo de todos los grupos, fue la concertación

social. La concertación social ustedes no la permitían en la ley

que elaboraron mientras estaban gobernando, no se permitía la

concertación social y fue el Partido Popular la que la impulsó

y tuvo el acuerdo de todos los grupos, y creo que es algo que

las entidades están valorando mucho. Algo bien habremos

hecho, no se crean que ustedes son los únicos que pueden

defender los servicios sociales, porque le puedo decir que

nosotros, además de creer en los servicios sociales, los hacemos

posible porque los pagamos, que es algo muy importante que

me gustaría que les entrase en la cabeza y que no les entra.

En definitiva, y también me gustaría que, lo que me ha

comentado el Sr. Garau, que se pudiese leer el debate de los

presupuestos del año anterior que pese a aumentar más de lo

que aumentan este año aumentaban 21,5 millones las

comparecencias, o las intervenciones, tanto de la Sra. Santiago

como de la Sra. Obrador, que hoy la he echado de menos, ya se

lo he dicho antes en esta tribuna, pero que se lea las

intervenciones que a pesar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Por eso, nada más que decir por mi parte, que espero que se

pueda replantear en este tiempo que les queda todavía las

enmiendas que mejoran el presupuesto, que son enmiendas que

sí que las pueden llevar a cabo, que podrán ejercer la

transparencia, la participación y la cultura desde otro ámbito,

desde otra conselleria, pero desde luego no nos den lecciones

porque en el Partido Popular creo que hemos demostrado

sobradamente que sí que creemos y apostamos y los hacemos

posibles, los servicios sociales.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Seré breve, únicamente comentar a los

grupos del Govern que han rechazado la enmienda y que parece

ser que están conformes con el presupuesto, solamente

comentarles que 1.000 personas están a la espera de una plaza

de una residencia y solo se han creado 200 plazas; que 6.000

personas están esperando una ayuda de dependencia y que hay

6 meses de espera para evaluar a estas personas y no sé, como

la Sra. Consellera acaba de decir que van a aumentar los grupos

de valoración, yo no... bueno, creo que también los de

discapacidad deberían aumentar el grupo de valoración.

Y... también comentar... nada más... que me sorprendía que

hubieran dicho que sí a aumentar grupos de valoración, pero no

a dependencia, la Sra. Consellera verá.

También comentarle que es muy importante porque esto no

se hecho en ninguna conselleria, el Govern no ha reestructurado

la administración, no ha eliminado duplicidades, no ha

eliminado cargos elegidos por libre designación, creo que

muchas veces nos quejamos de que falta dinero, pero es que

también tendríamos que saber gestionarlo mejor.

Yo animo a este govern a que realmente reestructure la

administración para eliminar todas las duplicidades y todas las

ineficiencias que pueda haber, que no se trata de eliminar

servicios, sino de gestionar mucho mejor y le puedo asegurar

que se encontrarán muchos millones, como le estuve

comentando al Sr. Martí March, de los 6 millones que se

pagaban en asesores que lo podían hacer funcionarios que ya

estaban en la casa trabajando, es muy importante saber

gestionar bien los recursos y bueno, esperemos que esta

conselleria tenga mucho mejor dotación.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres renunciarem a la

paraula. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Només voldria fer unes

puntualitzacions, Sra. Fernández, vegem, la dependència pel

que ens va explicar la consellera a la seva compareixença, la

dependència la varen deixar pagada al 2011.

En segon lloc, la concertació social va ser del primer pacte,

del primer pacte, concertació social, revisi-ho.

I en tercer lloc, el tema d’on treuen vostès els doblers per

augmentar el pressupost d’aquesta conselleria, és ver i li ho

reconec, i ja li ho vaig dir, que vostès no toquen els programes

de la conselleria de Cultura, Participació i Transparència, no

voldria fer el debat aquí perquè justament em tocarà a mi

participar-hi demà i ja tractarem el tema, vostè toca estructura,

vostè toca personal, perquè entén que aquest personal hauria de

ser a una altra conselleria i aquesta conselleria no hauria

d’existir, sinó que el programa, les polítiques i accions es

podrien fer des d’una altra conselleria. Bé, jo ja li vaig dir que

no hi estava d’acord.

El problema és que a altres conselleries els seus companys

sí que desmantellen la conselleria de Cultura..., bé, vostè no,

però és clar, no ho sé, es coordinin, es coordinin, com a mínim,

és que és el que ha passat en Medi Ambient; és a dir, jo li

reconec a vostè que no toca els programes, però bé, és clar,

algú ho ha d’aplicar i s’ha de fer dins un mateix context.

I després, només volia acabar amb una altra cosa, que vostè

diu: el Partit Popular creu en els serveis socials i ha fet molt, ha

mantingut els serveis. És clar, el problema és que aquests

serveis els ha de prestar qualcú, jo no sé vostè, però jo tenc la

sort de tenir molts d’amics i família que són treballadors

socials, educadors socials, psicòlegs que són dins l’àmbit dels

psicòlegs socials, durant la passada legislatura més de 300

treballadors socials varen ser acomiadats, vull dir que..., jo

m’he trobat amb sopars d’amics en què la meva parella i jo

érem els únics que teníem una feina fixa, és a dir, hi havia

parelles que home i dona que no tenien feina, jo també he estat

aquests quatre anys a un menjador social, he estat repartint

menjar i els meus pares encara els dijous reparteixen menjar,

ara, vull dir que el problema no el va poder solucionar vostè ni

ho solucionarà encara la consellera Santiago. 

El que li volia dir és que no crec que vostè estigui en contra

dels serveis socials, jo això no li ho diré, d’acord? Però el

problema és que vostès varen desmantellar serveis -varen

desmantellar serveis-, varen acomiadar treballadors, varen

retallar drets, aquest és el problema, és a dir, vostès parlen molt

de xifres, però els agrairia que a partir d’ara parlin també de les

persones.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda. No vol fer ús de

la paraula.

Té la paraula... tampoc no vol fer ús de la paraula la Sra.

Patricia Font.

Té la paraula el Sr. Jaume Garau del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ara la Sra. Fernández ha

aprofitat per treure el pitjor del Govern Bauzá, allò que ens

criticaven que nosaltres no pagàvem, que ells sí que pagaven,

que nosaltres no pagàvem; jo quan vaig entrar al Consell de

Mallorca vaig trobar 21 milions d’euros de dèficit -21 milions

d’euros de dèficit-, el Sr. Serra no pagava, el Partit Popular

tampoc no pagava. 

Nosaltres..., acab de mirar unes dades, des que es va posar

en marxa la Llei de dependència fins al 31 del 12 del 2011,

quan nosaltres vàrem deixar el Govern, es varen donar d’alta en

el sistema de dependència 738.587 persones, El País, gestió

nostra, socialista, de majoria de comunitats socialistes i aquí no

li donaré les dades, però és proporcional i equivalent -

proporcional i equivalent-...

(Remor de veus)

...un moment, un moment, un moment! A dades d’ara, 2014,

a 31 de desembre de 2014, que són anys tancats, 745.720;

després de quatre anys de gestió del Govern Rajoy i de gestió

de la majoria de comunitats autònomes del Partit Popular han

augmentat en 7.133 persones. Això és el discurs moral seu -

això és el discurs moral seu-, a mi el que m’interessa és la seva

pràctica. Jo li dic, per molta bona voluntat que tengui vostè,

Sra. Fernández, de la qual no dubt, la història del Partit Popular

és de retallar i de donar l’esquena als serveis socials, en aquesta

comunitat i en aquest país i així ho demostren les dades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 9 de totalitat, agrupació de la secció 18,

Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció

18, Conselleria de Salut, esmena 9149; secció 60, Servei de

Salut de les Illes Balears, esmena 9150; F12, Fundació Banc de

Sang i Teixits de les Illes Balears, esmena 9151; F14, Fundació

d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull,

esmena 9152.

Té la paraula el Sr. Vicent Serra del Grup Parlamentari

Popular.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El

pressupost de la Conselleria de Salut augmenta un 5,6%, un

increment de 76 milions d’euros respecte del 2015, increment

bàsicament per la millora del cicle econòmic i un augment

d’imposts, és a dir, en base a una recuperació econòmica

conjuntural, però també gràcies a la gestió del Partit Popular,

que ha estat determinant per a un creixement del voltant d’un

3% del Producte Interior Brut, i un increment d’imposts,

especialment un impost turístic pressupostat en 50 milions

d’euros. Això és la base.

Però es tornen repetir els errors de fa dues legislatures, els

errors del passat, es torna fer un castell d’arena, d’ingressos no

segurs, amb despeses segures, perquè l’impost de turisme

sostenible està massa retardat perquè sigui un ingrés consolidat.

Segons la consellera d’Hisenda està en fase de consens i segons

el vicepresident està en fase d’esborrany, és a dir, està prou

retardat. Encara ha d’entrar com a projecte de llei en el

Parlament i també s’haurà de crear la comissió que el

desenvolupi, per tant, difícilment es podrà aplicar a la

temporada turística completa del 2016.

A part d’això, ho han dit tots, ningú no sap on són els sous

d’aquest impost, però tenint en compte el que representa la

Conselleria de Salut del Govern balear, en relació al pressupost

d’aquest Govern, segur que aquest impost és bàsic per a la

solvència econòmica i aquest increment de pressupost de Salut.

I per tant, serà una de les causes d’un altre increment, el del

dèficit de la Conselleria de Salut del Govern balear. Ja avui

sortim, segons vostès, amb un dèficit del Servei de Salut d’uns

165 milions d’euros, que llastaran encara més aquest dèficit que

li assegur que existirà. No han après res!

Per altra part, han hagut d’avançar l’augment d’imposts per

a, obriguem cometes,  “necessitats extremes”, segons paraules

textuals de la consellera d’Hisenda, però vostès el que passa és

que no saben el que són les necessitats extremes, perquè han

retirat tota mesura de sostenibilitat del sistema sanitari, per la

qual cosa augmentarà la dificultat de control de despesa i per

tant, augmentarà aquest dèficit. En el tercer trimestre del 2016,

Sra. Consellera, vostè haurà de demanar més sous, tendrà

problemes.

El Partit Popular, davant un dèficit de 525 milions d’euros

que ens varen deixar, va aplicar mesures per rebaixar-lo,

deixant-lo com diuen que l’han trobat, amb uns 165 milions, els

quals, per cert, tampoc no han pressupostat i, a més, com he dit,

han eliminat tota mesura correctora possible, sense criteris i

objectius. Per exemple, tancar els centres de salut les tardes

total o parcialment aquí, s’ha fet per tot on hi ha hagut i hi ha

problemes de sostenibilitat sanitària, com a Catalunya,

Andalusia i d’altres. En canvi, vostès apliquen un criteri polític

a la gestió, és a dir, diuen que tenim una necessitat extrema i el

que fan és eliminar totes les mesures correctores i de

sostenibilitat, i això farà que es dispari la despesa, una despesa

que aquest Govern no podrà assumir. L’augment del pressupost

per a atenció primària, que inclou l’obertura dels centres de

salut dues hores i mitja més les tardes, en gran part és d’uns 15

milions d’euros, 9 milions d’euros per a personal.

A part, com que parlam de salut i, per tant, de persones, he

de fer referència a les formes precipitades d’implantació

d’aquesta mesura política, electoralista i amb un 75% dels

coordinadors dels centres de salut en contra. No ha respectat ni

les formes, ni l’ordre que exigeix un sistema tan complex com

el sanitari. Si vostès han decidit implantar aquesta mesura, el

mínim que haurien hagut de fer és fer-ho amb un mínim

d’organització, que no transmetés als professionals i als

ciutadans la percepció de desorganització i gestió impulsiva

que estan fent. I com a colofó han intentat vendre les bondats

d’aquesta mesura donant l’augment de xifres de consultes les

tardes, però han amagat la disminució de les xifres els matins.

Per tornem parlar d’altres xifres, les del pressupost, també

diuen que derogaran tot el copagament, i com deroguin el Reial

Decret Llei 16/2012, de sostenibilitat del sistema sanitari, li

caurà a vostè a pagar 11 milions d’euros més, que és només el

que correspon als pensionistes, quantitat que tampoc no han

pressupostat. Això és fum o no és fum?

Per tant, aquest Govern fa victimisme per justificar un

augment general d’imposts, o no gestiona amb criteris

objectius; és a dir, o no són transparents, malgrat en

presumeixen, o gestionen malament, o estan segrestats pel

canvi i més a partir del 20 de desembre, que proposa la

ideologia de Podemos, canvi que pot fer difícil la sostenibilitat

immediata del sistema sanitari. O les tres coses juntes: falta

d’experiència, gestió equivocada i segrest polític. I que pagui

el que vengui darrera, que serà el Partit Popular, com sempre,

per arreglar els disbarats en els comptes, perquè sense dubte el

deute sanitari d’aquesta comunitat ja mig recuperat, tornarà

augmentar.

Si aquesta comunitat autònoma fos solvent econòmicament,

ningú no criticaria aquestes mesures, perquè la salut és

prioritària per a tots i per a les persones, i ningú dubtaria que hi

hagués un fons econòmic i que els centres de salut poguessin

estar oberts, si volen vostès, 24 hores. Però no hi ha sous i és

incoherent un missatge victimisme amb mesures polítiques anti-

equilibri i que no podran pagar. No veim indicadors d’equilibri,

ni de sostenibilitat del sistema sanitari. És un pressupost irreal,

perquè també vostès saben que no el podran complir.

Bé, en alguna cosa sí que han frenat, perquè sí s’adonen que

aquest pressupost està desequilibrat i és insuficient, no han

posat partida per a una facultat de medicina que varen anunciar

amb molta alegria i que havia de ser una realitat per al 2016. Jo

em pregunt el per què d’aquell anunci precipitat de què s’anava

a fer una facultat de medicina i que estaria llesta el 2016?

Aquesta és la gran pregunta que ens hem de contestar tots: per

què es va fer aquest anunci si se sabia com estaven, o deien que

estaven, les arques d’aquesta comunitat?

Bé, la resta del seu pressupost és un increment econòmic

lineal de partides ja existents el 2015, sobretot a capítol 1. No

s’han complicat gaire, els han dit tengui 76 milions d’euros més

i vostès han anat repartint-los en els programes que ja existien

l’any passat, però no han pensat ni en la situació econòmica que

paradoxalment postulen i que ja hem comentat, això no ho

tornarem repetir, ni per exemple amb qui exerceix

competències pel seu compte a compte del Govern balear amb

alta qualitat i baix preu, els ajuntaments són els grans oblidats
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d’aquests pressuposts i també en salut. Ajuntaments i consells

han fet i fan un esforç durant molts d’anys per mantenir serveis

mal finançats, com l’atenció sociosanitària, o el tractament i la

prevenció de drogues i conductes addictives. I ara a més, volen

fer-los assumir la despesa sanitària de determinats colAlectius,

segons va dir la presidenta aquí mateix fa dos plens.

Ha hagut de ser una llei estatal la que ha determinat el

finançament que sembla que tendrà aquesta atenció

sociosanitària, encara que no serà així amb el tractament de

drogodependències, però que és el mateix cas. 

Així i tot i per això, nosaltres presentam esmenes en aquest

sentit i a més esperam que el que ha anunciat en públic i en seu

parlamentària, és a dir, el nou centre de salut de Can Misses, la

inversió a l’Hospital de Manacor, la reforma sociosanitària de

Son Dureta, el nou centre de salut d’Alaior, l’augment de

personal a l’Hospital de Formentera, sigui realment una veritat,

perquè són inversions anunciades per vostès mateixos.

Per tant, potada a seguir amb aquests pressuposts, inflar

partides ja existents amb sous que no saben si arribaran i els

altres, consells i ajuntaments, que segueixin fent a baix cost el

que hauria de fer el Govern que ja ens va bé. 

Tampoc no hi ha partida per a la gratuïtat del pàrquing de

Son Espases i de Can Misses i es queden igual en salut mental

i encara més en infantojuvenil, especialitats amb creixements

exponencials de demanda i oblidades per vostè i aquest

Govern. Serveis que estan per darrera històricament i els més

centralitzats i que no milloren, com altres, amb aquests

pressuposts.

Vostè en comissió va dir que com que s’augmentava el

pressupost total, per tant, salut mental també augmentaria. Però

no és així i vostè ho sap. Només sumant allò que han

incrementant teòricament per a reducció de llistes d’espera,

segons vostè 14 milions d’euros, que seran més, augmenta

atenció primària, 15 milions, dels quals 9 milions són de

personal, bàsicament per obrir dues hores i mitja els centres de

salut les tardes, que seran més. I la farmàcia ja s’ha gastat

l’augment que li han donat. Per això, volíem saber el cost de tot

el que ha anat dient que faria, precisament per saber el que no

faria. I sobretot salut mental i infantojuvenil, és allà on

repercutirà el que vostè gastarà per exemple ampliant dues

hores i mitja més l’horari de tarda dels centres de salut i on ha

reconegut en comissió una despesa, repetesc, de 15 milions

d’euros.

Volem saber per tant, què no farà per fer el que ha dit que

faria. No hi ha sous per a tot, reconèixer les necessitats

extremes i aquesta és la seva priorització en aquests pressuposts

La Sra. Consellera no es cansa de dir que li preocupen les

persones, no el cost, argument que és digne d’entrar en

qualsevol manual de sostenibilitat. Per a nosaltres també, per

a nosaltres les persones són el primer i per a tots, però quan no

hi ha prou sous s’ha de prioritzar i ha quedat clar que els

arguments polítics han estat per damunt de la correcció de

deficiències, ja he dit, històriques.

Per tant, no estam d’acord amb els criteris amb els quals

han distribuït aquest increment de sous, Sra. Consellera, no

estam d’acord amb la distribució d’aquests 76 milions d’euros.

Per altra part, durant 6 mesos no han fet més que anunciar

projectes i actuacions, però per més que els ho hem demanat,

han tardat en donar-nos..., o fins i tot no ens han donat ni

pressupost ni cronograma. Bona part dels seus nomenaments

han seguit criteris polítics, deixant al costat als millors. Per tant,

Sra. Consellera, la seva conselleria tampoc no és transparent,

a pesar de tenir una dedicació en una conselleria.

En definitiva, un pressupost que se separa de la seva

primera ordenada i feliç compareixença, allà on en una

exposició ben estructurada pareixia que seria coherent amb la

situació econòmica, primant la gestió i les formes, per damunt

les mesures polítiques. Però clarament no ha estat així, ni en

pressupost, ni en nomenaments, ni en transparència, ni en les

formes. Ha sucumbit vostè als criteris polítics, que la llastaran

i ens llastaran tota la legislatura i possiblement les futures.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bon dia a tothom. Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i

senyores diputades. És sorprenent que vostès presentin una

esmena a la totalitat d’un pressupost de salut que augmenta en

74,1 milions respecte al de la passada legislatura. Crida

l’atenció aquesta oposició frontal, perquè quan un repassa les

seves actuacions en matèria de salut i les conseqüències que

han tengut les seves decisions, s’adona dels resultats tan

negatius que varen deixar la passada legislatura. És possible

governar i gestionar i fer-ho bé, sense haver de retallar, li ho

assegur.

Per poder planificar i invertir, primer s’ha de fer una

avaluació de la situació que ens hem trobat. M’agradaria que

fos diferent, però el que hem trobat és prou difícil. En els seus

dos primers anys vostès, emparats en la crisi econòmica, que ja

duia uns anys d’evolució, varen posar en marxa tot un seguit de

reformes amb conseqüències negatives per als ciutadans. El que

passés amb la sanitat importava poc, allò realment important

per a vostès era reduir la despesa sanitària, independentment

dels resultats per a tota la població. Per això, juntament amb

una baixada important de pressupost i amb l’aprovació del

Reial Decret 16/2012, varen començar a aplicar retallades de

drets sense cap evidència de què allò suposés un estalvi.

I què varen fer? Varen eliminar el Decret de garantia de

demora, varen eliminar la figura del Defensor de l’usuari de la

sanitat pública, varen fer contractes precaris i reduir el personal

en 1.300 persones, varen reduir els horaris dels centres de salut,

cosa que va fer pujar les urgències automàticament un 44%,

varen introduir copagaments tant en la targeta sanitària, com en

els medicaments, varen eliminar l’atenció universal, varen

reduir les partides per a la prevenció de la malaltia i la

promoció de la salut d’una manera dràstica, varen reduir les
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partides per a la investigació, que varen quedar pràcticament a

zero, varen deixar la Direcció General de Consum sota mínims,

es varen plantejar fins i tot tancar dos hospitals sense que els

importés gens què passaria amb els pacients que eren allà

ingressats, i això només ho va impedir la pressió popular, els

sindicats i els propis professionals.

Vostès han deixat pràcticament sense manteniment

l’Hospital de Manacor, que quan plou pateix les conseqüències,

i han deixat abandonats la majoria de centres de salut. Aquesta

era la política que marcava el Govern del Partit Popular. 

I les conseqüències d’aquestes polítiques varen arribar tot

d’una, és evident: unes llistes d’espera intolerables, ciutadans

insatisfets, indefensos, professionals desmotivats i cansats de

perdre drets. Però és que, a més, vostès, que presumeixen de

ser bon gestors, ho hem dit tots a les nostres compareixences,

perquè només presumeixen de ser bons gestors, no sé per què

encara, no m’ho explic, han deixat un reconeixement de deute

de prop de 250 milions d’euros en el Servei de Salut, és a dir,

un deute no emparat per cap concurs i que el que fa és que les

compres siguin molt més cares. Un deute horari, el personal

que fa torns des de l’any 2012, que suposa 2,3 milions d’euros.

Han deixat una central de compres que compra més car que

ningú. Han deixat una política de contractació de personal

nefasta i així han aconseguit que molts de professionals hagin

partit a altres comunitats autònomes i fins i tot a l’estranger, per

cercar major estabilitat laboral. 

Vostès van prioritzar les retallades per damunt de tot, però

així i tot el deute de Balears va augmentar a gairebé 9.000

milions la passada legislatura. No sé com es deuen sentir, no ho

sé, jo em sentiria fatal. Amb un augment del pressupost del

10% respecte el 2014, és cert, l’any passat va augmentar el

pressupost en salut un 10%, però amb aquest augment de

pressupost varen ser incapaços de millorar cap dels indicadors

de qualitat assistencials, ni llistes d’espera, ni disminució

d’urgències, ni estades mitjanes. I més greu encara, varen

deixar el Servei de Salut amb aquesta previsió de tancament

negatiu de 165 milions, a més dels 250 milions dels quals ja els

he parlat.

I naturalment de la salut pública, de la docència, de la

recerca, se’n varen oblidar per complet. Han de saber també

que si s’aposta per la salut pública a mig i llarg termini,

tendrem més salut i s’estalviaran prou doblers. Hauríem de

saber també que per cada euro que invertim en investigació en

podem retornar quasi 3 de fonts externes, tan públiques com

privades i aquestes fonts permeten la creació de llocs de feina.

Tampoc no han considerat que uns professionals ben formats

donen una millor qualitat d’atenció sanitària. De la mateixa

manera, haurien de saber que invertir en atenció primària

representa una millora important de la qualitat de vida de les

persones i un estalvi econòmic, per això obrim els centres de

salut els horabaixes. És a dir, un increment de l’eficiència i per

tant, de la sostenibilitat que li assegur que em preocupa igual o

més que a vostè.

Les seves polítiques només han conduït a incrementar de

manera molt notable les desigualtats existents avui en dia a la

nostra societat i fomentar l’exclusió de moltes persones del

sistema sanitari, tant aquelles que vostès exclogueren

directament, com aquelles que tot i estar dins, no poden pagar

per exemple els seus medicaments, un de cada cinc

pensionistes, senyores i senyors diputats.

Tenim un nou pressupost per al 2016 i també una nova

manera de fer política sanitària, perquè com vostè molt bé deia,

que jo repetesc i repetiré, ens importen les persones. Volem

cercar primer quins han de ser els resultats de la salut i per això

dissenyam estratègies, estratègies que puguin resoldre les

necessitats de les persones i aplicam el pressupost necessari en

un marc d’eficiència i de sostenibilitat. 

Dir no a tot sense aportar solucions alternatives no és

constructiu. Aquest pressupost que presentam augmenta en 74,1

milió d’euros respecte l’anterior, que era vàlid per a vostès i ara

s’hi oposen frontalment, a tot. La nostra intenció és tornar

situar el pacient en el centre del sistema, dissenyar polítiques

per construir salut, no per retallar. Volem retornar drets i

millorar els serveis, perquè per a nosaltres la sanitat pública és

un dels pilars més importants de l’estat del benestar. I no es

pensin que no ens preocupa la situació econòmica, és per

aquest motiu que el nostre Pla de sostenibilitat passa per

incrementar la promoció de la salut, potenciar l’atenció

primària, plantejar un nou model que ens permeti afrontar la

cronicitat amb garanties i apostar per la formació i la recerca.

Tots els nostres gerents estan treballant en plans de

sostenibilitat, amb avaluació d’indicadors i amb millores

permanents i com a mínim d’estudi per saber quina és la

situació, indicadors que vostès no han tengut present en quatre

anys.

Què hem fet nosaltres per combatre aquesta situació, per

començar a revertir aquesta situació. Hem posat el pacient en

el centre de les polítiques, això és el que fa falta. Aquest

Govern va ser triat per liderar endavant aquest canvi i crec que

avui, només cinc mesos després de la nostra presa de possessió,

podem comprovar com alguns canvis ja s’han fet realitat, fidels

al nostre programa, als nostres compromisos i als nostres

acords de governabilitat. En 5 mesos hem retornat el dret a

l’assistència sanitària universal. Hem de posat en marxa un Pla

de xoc per rebaixar la llista d’espera que vostès multiplicaren

per dos i per tres, respecte a la del 2011. Hem ampliat, sí, els

horaris dels centres de salut els horabaixes, que no tenen cost,

a veure si ho aprenen d’una vegada, els 9 milions són per

millorar la contractació, no per contractar més per obrir els

centres, i els 15 milions són per invertir en atenció primària,

perquè volem invertir. Hem tornat fer funcionar la Direcció

General de Consum. Hem començat a impulsar programes de

salut pública que estaven completament aturats. Hem eliminat

amb aquesta Llei de pressuposts, que demà o avui aprovarem,

el copagamet per a la renovació de la tarja sanitària. 

Hem contractat més metges, més infermeres, tant a

l’hospital com a l’atenció primària. Hem pagat una part

important del deute horari existent, al personal que fa torns,

185.000 hores d’excedent de jornada des de l’any 2012. I l’hem

pagat aquest mes, 2.300.000. Hem aconseguit una rebaixa en el

cost del pàrquing de Son Espases, sense cost per a

l’administració en un 24%, gestió. Hem millorat també sense

cost per l’administració les condicions del pacient de Menorca,

Eivissa i Formentera que s’han de traslladar a Mallorca per

motius de salut, gestió, Sr. Serra; hem posat en marxa un pla



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 3 / 22 de desembre de 2015 1059

 

d’infraestructures que ens permetrà desenvolupar el nou pla

director de l’Hospital de Manacor i la construcció dels centres

de salut que s’han quedat obsolets; hem impulsat la

remodelació de l’antic Can Misses per convertir-lo en centre

per a l’atenció de patologia crònica, que estava totalment

aturat; hem previst en el proper concurs de transport que l’avió

de Menorca estigui les 24 hores disponible els 365 dies de

l’any. Aquestes són algunes de les mesures que ja hem pres. 

Li ho vaig dir en comissió i els vaig dir que el pressupost

per a nosaltres no és un document numèric, són possiblement

el document públic més important que pot presentar un

conseller o consellera, són un reflex de les prioritats i objectius

d’un govern, són un document que mira cap al futur i intenta dir

què es vol fer amb els doblers de tots els ciutadans, invertir en

salut és invertir en el futur i retornar drets és retornar al sentit

comú.

Què farem d’ara endavant?  Per a mi parlar de pressuposts

significa parlar de futur, d’allò que volem fer per millorar la

sanitat en les nostres illes i nosaltres miram cap al futur amb

molt d’optimisme, sabem cap on volem conduir la sanitat

pública a les nostres illes i també sabem com fer-ho.

Hem engegat un projecte ilAlusionant amb l’objectiu

d’aconseguir el millor sistema sanitari públic, el que es

mereixen tots els ciutadans. Per això, amb la mirada posada al

2016 i més enllà aquest pressupost servirà per eliminar la taxa

per a l’obtenció o renovació de la targeta sanitària que serà

gratuïta a partir de dia 1 de gener.

Fer del pressupost una palanca per a la potenciació de

l’atenció primària amb un increment de dotació de personal i

reforç dels serveis d’urgències a domicili, un increment

tecnològic i desenvolupament d’un nou model d’atenció en la

cronicitat al qual més endavant em referiré, baixar les llistes

d’espera que hem heretat i que no podem tolerar, darrere cada

persona en espera hi ha una incertesa i un patiment, aquest

presupost inclou un pla de xoc per reduir-les de 14 milions.

Volem reduir la diferència entre despesa real i la

pressupostada i sabem que per això també necessitam el suport

del Govern central, començar a desplegar el pla

d’infraestructures no només la construcció nova, sinó el

manteniment dels recursos existents, Manacor, Can Misses i

molts de centres de salut que han estat desatesos i que bona

falta els fa.

Amb aquest pressupost incrementarem les activitats

formatives i de recerca en l’àmbit del Servei de Salut,

impulsarem la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut

i recuperarem i potenciarem molts programes de salut pública,

lluita contra la Sida, el tabaquisme, l’obesitat, les estratègies en

salut.

Per oferir xifres concretes aquí m’agradaria destacar la

partida de quasi 1 milió d’euros per a la residència de Son

Espases per a famílies de pacients traslladats des de Menorca,

Eivissa i Formentera, nosaltres sí som sensibles a les necessitats

de les persones.

També inclou un pla de renovació tecnològica per a

l’Hospital de Manacor i l’Hospital Son Llàtzer de 7 milions

d’euros que farà aquests hospitals molt més competitius.

I seguim parlant de futur i dels reptes que ens esperen, per

avançar-nos a ells i preparar de la millor manera el nostre

sistema sanitari. Es preveu que la demanda assistencial creixerà

entre el 10 i el 15% en els propers quinze anys i dins aquesta

demanda el percentatge més elevat correspondrà a l’atenció a

malalties cròniques o a les seves reaguditzacions. Per això, el

gran repte que ens plantegem per al proper any 2016, per a la

legislatura i fins i tot més enllà, és l’atenció a la cronicitat. 

La realitat és que avui en dia molts de pacients crònics no

són atesos en aquella part del sistema de salut que pot resoldre

de manera més adequada els seus problemes, les estructures

assistencials estan desconnectades entre elles i es tradueixen en

una assistència fragmentada i cara, justament això que hem de

corregir.

Aquest és el gran repte: impulsar un canvi de model

assistencial, on l’atenció a la cronicitat sigui un dels pilars

juntament amb la prevenció de la malaltia i de la promoció de

la salut i aquest model passa, entre d’altres aspectes, per

incrementar l’atenció al domicili del pacient i disposar de llits

específics per a l’atenció de les malalties cròniques ja

diagnosticades.

Li he explicat una sèrie de fets, una sèrie d’actuacions, una

sèrie de propostes, que estan reflectits als pressuposts, als 1.362

milions que té el Servei de Salut per tirar endavant totes

aquestes propostes, n’hi ha moltes altres que, evidentment, no

es poden explicar en quinze minuts. 

Sempre els ho he dit, estic a la seva disposició per aclarir

qualsevol projecte perquè el nostre objectiu és desenvolupar

polítiques i accions que condueixen a tenir un sistema sanitari

públic, d’excelAlència, sostenible -sostenible, Sr. Serra-, i al

servei de les persones.

Algunes coses han canviat en només cinc mesos i per seguir

la nostra tasca de govern aquest pressupost és un instrument

vàlid, per seguir avançant i aconseguir una millor salut per a la

població.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, crec que tots

veníem amb dos discursos escrits de casa nostra perquè he

tengut l’avantatge que jo he parlat primer i vostè no ha

contestat res del que jo he plantejat aquí, vostè duia el seu

discurs i l’ha llegit. Una precisió: vostè en Comissió d’Hisenda
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va dir que hi havia 75 milions d’increment, aquí ens n’ha

anunciat 34,1, una... unes dades diferents que volia fer constar.

I llavors, tot han estat projectes del que faran, però realment

la gran pregunta d’aquest pressupost de la Conselleria de Salut

del Govern balear per al 2016 és, i és la primera vegada que

l’ha comentat més d’una vegada al seu discurs, és el tema de

sostenibilitat.

Aquí hem repassat la història de serveis socials i s’ha de

recordar també la història de la sanitat a Espanya, s’ha de saber

qui és qui va introduir tots els conceptes d’equilibri de la

sanitat a Espanya i jo ho vaig dir una vegada i ho tornaré

repetir aquí, fa ser un Informe Abril impulsat pels socialistes el

que va introduir els copagaments, la sostenibilitat, les

privatitzacions, les externalitzacions a Espanya i que fa fer...,

efectivament no es va dur -com aquí es va encarregar de

recordar-ho-, no va ser aprovat pel Parlament, però sí que va

ser la base per a la Llei 15/1997, sobre noves formes de gestió

del Sistema Nacional de Salut. 

És a dir, quan aquí es parla d’universalització d’assistència

s’ha de tenir en compte la sostenibilitat, els sous són finits, la

gent pot augmentar i els recursos, el nivell de qualitat que els

doni vostè també pot augmentar, per tant, haurà de fer vostè un

equilibri important i quan veim que aquest equilibri està

amenaçat, que per exemple per a aquest alliberament o

eliminació del copagament, idò realment ens preocupa. El que

estan fent aquí és demonitzar una altra vegada un altre nom,

que és el copagament, em preocupa perquè llavors ningú no

s’atreveix a utilitzar-lo, ningú no s’atreveix a utilitzar-lo i és un

tema que és bàsic per a l’estabilitat d’un pressupost. 

El copagament es fa a Itàlia, a Suècia, a Noruega, a

Finlàndia, a Alemanya, a Portugal, a Bèlgica, a Luxemburg, a

Suïssa, a Àustria, a Irlanda, es fa quasi per tot, fins i tot no fa

gaire, aquest informe Abril que li he comentat, sobre el tema

de... del tractat de sostenibilitat del sistema va ser reconegut pel

mateix Artur Mas on tenen un gran problema de sostenibilitat

del sistema sanitari, a Catalunya.

Per tant, crec que serà molt difícil que ningú li canviï cap

partida del seu pressupost, de fet, nosaltres no hem tocat el seu

pressupost, hem incrementat el seu pressupost amb partides

d’altres bandes, per tant..., perquè vegi que el que volem i

sabem que això s’ha d’augmentar molt més, però quan sentim

parlar que aquí hi ha la impressió o les ganes d’eliminar el

copagament farmacèutic, idò ens demanam com assumirà vostè

tot aquest copagament si sap que no té sous per fer-ho i vostès

erra que erra dient que eliminaran tot el copagament, tot el

copagament farmacèutic.

I digui com assumiran els 11 milions d’euros del

copagament farmacèutic, si  assumiran el 60% dels pensionistes

que tenen una renda major de 100.000 euros, com assumiran el

50% dels usuaris amb rendes de 18 a 100.000 euros, com

assumiran el 60% dels usuaris amb rendes superiors a 10.000

euros, com assumiran el 30% que paguen els mutualistes i

classes passives? Digui’ns que no eliminaran el copagament

farmacèutic, que s’ho replantejaran, que vostès no l’eliminaran,

perquè si anam així és molt difícil mantenir una estructura

sanitària de qualitat, perquè, en definitiva tots volem una

estructura sanitària de qualitat.

I com més usuaris entren i més prestacions hi hagi,

començant per l’increment de necessitats que fa que la

innovació tecnològica està portant noves maquinàries i nous

instruments més cars cada any, juntament amb l’envelliment de

la població, idò fa que els factors que ha de manejar vostè, Sra.

Consellera, perquè no se li escapi de les mans un pressupost

que surt justet, idò realment pensam que ho haurà de mirar amb

molta tranquilAlitat.

Miri, quan arriba a una gestió que no és la seva, com hi ha

arribat vostè, en una situació de crisi absoluta dins l’estabilitat

de tot un govern balear que va ser la legislatura anterior s’han

d’aplicar mesures, mesures que unes són més acceptades, unes

menys acceptades, unes són encertades, unes altres no tan

encertades, però s’han d’aplicar mesures i si no el dèficit no es

redueix, aquest dèficit en la legislatura anterior es va rebaixar

i vostès amb el plantejament que fan no el rebaixaran malgrat

que vostè va dir que inclús aquest dèficit aquest any

l’intentarien rebaixar, l’intentarien rebaixar, però de moment el

pagament a proveïdors ja vostès l’han passat de 53 dies a 116

dies aquest any.

Això no és anar bé, Sra. Consellera, i crec que és important

saber on anam, saber on anam, mirar l’equilibri, no mirar de dir

coses que llavors no es podran complir perquè amb això

realment el que fem és, idò... no, no donam sortida a una bona

gestió amb la qual nosaltres volem ser constructius i volem

estar en l’ajuda del que faci falta per donar suport a alguna

mesura, fins i tot mesura de caràcter universal. 

Ja li dic, li vaig dir l’altre dia, el Partit Popular va fer la Llei

16/2003, on va declarar la universalitat i l’assistència a tot el

que visqués al territori espanyol, és a dir, no és un concepte

polític i demagògic de dir aquests sí, aquests no, nosaltres

volem l’assistència sanitària universal, però hem de ser

conscients que qualsevol cosa que diguin vostès quant a la

sostenibilitat pot ser que tengui repercussions per a tots els que

volem que entrin i als que ja hi són.

Per altra part, Sra. Consellera, vostè m’ha dit aquí que

propugnava un ens de la investigació i ens trobam que hi ha una

baixa en la partida del Ramon Llull. També m’agradaria que

ens ho explicàs.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí discutim que la salut és

qualque cosa més que un dret, és un servei públic essencial per

garantir el benestar i la cohesió social. Hem après a reduir el

dèficit, miri, no sé si són els anys d’experiència que ja duim
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enrere, però acabarem l’any amb un dèficit menor a les seves

previsions, prou menor, per cert, amb tot el que hem fet durant

cinc mesos.

La sanitat és una de les millors formes que ens queden

d’influir en la qualitat de vida de les persones, millorar la

sanitat és fer que estiguin sanes, que estiguin millor, que

visquin més anys. 

Aquests 1.362 milions no inclouen l’impost turístic, de

moment.

Obrir els centre de salut l’horabaixa, ja li he dit en vàries

ocasions, no té cost econòmic, té el cost econòmic de tenir el

llum obert. Nosaltres feim una inversió de 15 milions, hem

ampliat les plantilles des del mes d’agost i hem ampliat les

plantilles en devers trenta persones per donar una millor

qualitat assistencial, perquè no se substituïa, se substituïa un

27%, un 27%, i estam substituint el doble, el doble, el doble

que el Nadal passat, o sigui, no ho sé, ho podem dir més fort,

ho podem dir amb un altre idioma, però diferent ja costa. La

inversió en atenció primària sí, és de 15 milions d’euros,

perquè tots els països europeus que aposten per l’atenció

primària fan aquestes inversions i tornen el sistema molt més

eficient, i això volem. Ja li dic.

La universalitat de l’assistència, per favor, aquest tema és

que ja... no ho sé, tampoc no sé molt bé com podem arribar a

una entesa amb aquest tema, vostès, en cap moment, quan el

ministeri amb aquell decret va decidir llevar l’atenció sanitària,

en cap moment no es va fer un estudi de quin estalvi suposaria.

En aquests moments que s’ha llevat el dret de l’assistència

sanitari a mig país, o sigui, a tot el país o a part del país, perquè

hi ha comunitats autònomes que han tengut seny, fins i tot del

Partit Popular, han tengut prou seny i no han aplicat aquesta

mesura, però en aquesta comunitat sí i que hem tengut ja greus

conseqüències i les que veurem a mig i a llarg termini. Això no

té cost, tenir les persones sanes i mantingudes cròniques, poder-

les fer un seguiment, això no té un cost afegit, és un estalvi

perquè aquesta gent no va a urgències, no se l’opera

d’urgència. Això ja li he dit en diferents ocasions, però és que

no li dic jo li diuen tots els organismes internacionals que

posen, a més, el focus sobre Espanya, diuen, ja n’hi ha prou de

retallar més drets a les persones. Això no és un cost afegit, no

es pot valorar com a cost afegit, a part de la seva ideologia que

està molt bé que hi hagi més rics, jo estic convençuda que hi ha

d’haver més rics, però no a costa d’haver cada vegada més

pobres, que és el que pretenen vostès.

A veure, com pagarem? Idò, miri, com han pagant vostès

durant aquests anys els fàrmacs d’hepatitis C que es varen

decidir a donar amb molt bon criteri? No estaven

pressupostats? Com s’ha pagat la pujada de l’IVA del 10 al

21% que no estava pressupostada a principis d’any i ha suposat

10 milions d’euros? Com han pagat el retorn de la paga extra

del 25%? Vull dir, idò, s’ha pagat quan s’ha pogut pagar, o

sigui, s’han fet ingressos extraordinaris o simplement s’ha

incrementat el dèficit.

El copagament farmacèutic és una llei orgànica, ha tornat a

tirar la tovallola, Sr. Serra, ja li vaig dir en comissió, està

convençut que no governaran a Espanya, però si governa el PP

aquesta llei es mantindrà, però estan completament convençuts

que vostès no governaran i estan preocupadíssims amb el

copagament farmacèutic. Nosaltres des d’aquí no podem

derogar aquesta llei orgànica, ja li he dit també en diferents

ocasions, s’ha de derogar a nivell nacional. Està clar que vostè

ha tirar la tovallola fa temps, el PP no governarà a Espanya i,

per tant, nosaltres derogarem aquest decret, sí, esper que amb

finançament també. 

La nostra ideologia és diferent. Apostam per la sanitat

pública universal, per això tornam les targetes sanitàries als

immigrants; accessible, per això augmentam els horaris

d’atenció i hem posat en marxa un pla per millorar les llistes

d’espera; gratuïta, per això eliminam alguns copagaments, clar;

que té cura dels professionals, per això hem ampliat en 9

milions d’euros el capítol 1 d’atenció primària i ja hi ha més

professionals sanitaris. Hem fet aquesta reserva de places, que

vostès no han fet durant quatre anys, hem fet aquesta reserva de

places per poder fer una oferta pública d’ocupació l’any que ve

que suposi una oferta realment potent per als professionals

d’aquesta comunitat autònoma, metges, infermeres, zeladors,

auxiliars administratius. Una sanitat pública que ens preocupa

i ocupa de les persones, i per això hem millorat de manera

notable les condicions dels usuaris que s’han de desplaçar per

motius de salut. Això no acaba aquí, acaba just de començar.

Crec que ha arribat l’hora de fer una gestió rigorosa,

estricte, basada en criteris d’eficiència i de qualitat, al servei

del ciutadà.

Senyores i senyors diputats, amb el seu suport estam

convençuts que consolidarem el nostre projecte, que no és altre

que posar a disposició dels ciutadans el millor sistema sanitari,

el que es mereixen i esper de tot cor trobar la seva participació

i el seu suport qualque dia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, diputats,

diputades, treballadors i treballadores de la Cambra, públic, en

general. Bé, des de Podem crèiem que és un pressupost que

acompleix a grans trets els compromisos establerts als acords

pel canvi a efectes de garantir les necessitats sanitàries de tota

la ciutadania de les Illes. Actualment s’ha aconseguit la

recuperació de la sanitat universal, l’obertura dels centres de

salut els capvespres, el Pla de xoc per a la reducció de llistes

d’espera, l’augment de personal en diferents àmbits de la

sanitat dins l’atenció primària principalment i en menor mesura

en salut mental, encara que la trobam molt insuficient. 

No pensàvem que fos necessari recordar en aquesta cambra

que la recuperació dels serveis sanitaris desapareguts a

l’anterior legislatura suposarà, per començar, un gran esforç no
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únicament econòmic sinó també estructural. Tampoc no podem

oblidar-nos de la mala gestió que han patit i pateixen els nostres

centres hospitalaris i sanitaris també per mor d’un equip de

gerència sense una formació adequada, sent com a únic requisit

indispensable militar en el partit que en aquell moment exerceix

el comandament. Tampoc no podem oblidar-nos de les

concessions establertes en ares de la privatització dels serveis,

suposant un deteriorament dels serveis, com són els pàrquings,

el catèring, la neteja i el manteniment dels hospitals.

L’estabilitat del sistema sanitari no es manté mitjançant el

copagament sinó fent que la gent que té més pagui més i

perseguint el frau fiscal. S’han d’avaluar constantment les

necessitats assistencials dels centres escoltant la ciutadania, la

societat i els professionals, utilitzant els recursos de forma

eficaç i eficient, sense malbaratar aquests recursos limitats. No

s’ha de caure en els errors del passat amb retallades absurdes

i sense sentit que al final han suposat un increment de la

despesa i amb una mala gestió enquistada dins el sistema.

Podem està d’acord amb el que es farà, però volem

remarcar que, encara que no presentem esmenes, no estam

d’acord amb certs vicis potenciats a legislatures anteriors que

hem trobat en aquests pressuposts i que tenen a veure amb el

com es fan. Ens crida l’atenció, entre d’altres, l’increment de

productivitats variables que solament es paguen a l’àmbit

sanitari i al personal estatutari i que va potenciar el PP, de

forma que s’incrementen en 724.233 euros. Aquestes

productivitats passen de 5 milions a 6 milions. Sabem que part

d’aquestes productivitats, ens han comentat des de Conselleria

de Salut que aniran per resoldre el problema de les llistes

d’espera, però no cal oblidar l’opacitat del pagament d’aquests

imports els quals, per la seva naturalesa, haurien de tenir

caràcter discrecional, i que s’han convertit en complements a

dit, sense cap tipus d’objectivitat.

També ens criden l’atenció les indemnitzacions per raó dels

serveis que passen de 410.000 euros a 810.000 euros,

s’incrementen en 400 aproximadament, és a dir, es dupliquen.

Per tot això, des de Podem, i encara que donem el nostre

vist-i-plau a aquests pressuposts, estarem vigilants en el seu

correcte desenvolupament, no solament en el què és fa, sinó

també com es fa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Des del

Grup MÉS per Mallorca rebutjarem les esmenes a la totalitat,

perquè pensam que és un pressupost que, acomplint amb els

acords pel canvi, aquesta conselleria té un augment a l’àrea de

salut, en concret d’un 5,6%, 74 milions. El pressupost

acompleix els principis d’eficiència en la gestió i l’assignació

de recursos per garantir les necessitats sanitàries de tota la

ciutadania de les Illes.

Les esmenes que proposa el Partit Popular sorprenen per la

incoherència que representen amb la legislatura anterior, en què

es bloquejaren les polítiques sanitàries.

Quant a les noves infraestructures, cal esmentar que els

nous centres que es demanen estan inclosos dins la planificació

i anàlisi que realitza actualment la Conselleria de Salut.

Actualment, s’acaba d’elaborar el Pla d’infraestructures

sanitàries de les Illes Balears que servirà de guia per a la

planificació de totes les accions a dur a terme sobre les

infraestructures sanitàries actuals i previsió de futures.

A part de noves infraestructures, el que ens falta és una

bona continuació de l’atenció. Aquest govern treballa per

transformar el model assistencial i que es pugui assegurar la

continuació d’atenció a la ciutadania i molt especialment als

malalts crònics.

Per la part d’ampliació de serveis, amb aquest pressupost el

Servei de Salut analitza permanentment la necessitat

assistencial dels centres, no s’inclouran nous serveis sense

definir la cartera bàsica del Sistema Nacional de Salut ni sense

una anàlisi rigorosa badada en evidències. Una de les fases

essencials és l’avaluació per valorar quines polítiques públiques

s’han d’implantar sense caure en els errors del passat, en què

les retallades el que promovien era més despesa. 

I en matèria de salut pública cal dir que sempre es podrien

invertir més recursos, però cal fer una optimització i millor

gestió dels recursos disponibles. Sorprèn la percepció del PP

quan a molts dels programes de salut públic a què ara han fet

esmenes i a la legislatura anterior estaven totalment aturats.

Aquest pressupost és vàlid per dur a terme una anàlisi

rigorosa de la situació, planificar les actuacions de futur i el

més important, blindar la sanitat pública. Són uns pressuposts

per trencar amb quatre anys de retallades i copagaments. Són

uns pressuposts realistes que fan una passa més per reduir al

mínim històric la diferència entre despesa real i pressupostada.

Són uns pressuposts que suposaran un punt d’inflexió en

l’accessibilitat a la sanitat, sanitat universal, obertura de centres

de salut els capvespres, pla de xoc per a la reducció de llistes

d’espera. Aquests pressuposts permetran desenvolupar

polítiques per consolidar un sistema sanitari públic,

d’excelAlència, sostenible i al servei de les persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Ens

preocupa la sanitat de la gent, les llistes d’espera, l’atenció a
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temps, ens preocupa que hi hagi gent que esperi sis mesos per

una operació. I remarem de forma conjunta per arreglar això,

perquè no són xifres, són persones, són les nostres persones i

la seva salut. I aquí hi estarem tots d’acord, es demana des d’El

Pi que facin les coses bé, no posarem pals a les rodes, els

pressuposts són optimistes. Li reconeixem que són els més alts

de la història, tot i que vostès ens reconeixeran que tanmateix

no n’hi ha prou. Tornam al problema de fons, estam mal

finançats i des del principi.

I fins que això no canviï podem posar pedaços, però no una

solució definitiva per dotar la sanitat de més personal, més

infraestructures, més maquinàries i innovació sanitària, i això

i només això solucionaria les llistes d’espera. Mentrestant, si

intentam actuar d’acord amb les necessitats sanitàries, El Pi hi

estarà a favor.

Intentarem actuar també en les que hem detectat, una

d’aquestes, i des d’aquí ho valoram, és la posada en marxa de

la tan necessària reforma de l’hospital de Manacor, ho

defensàrem a una proposició no de llei en comissió i ho

defensàrem amb una esmena que també està aprovada. En

aquest sentit trobam que van pel bon camí. 

Abans de fer noves infraestructures, hem de tenir cura de les

ja existents i en aquests sentit els usuaris de l’hospital de

Manacor agraïm que a la fi hi hagi la voluntat d’actualitzar i

millorar el centre de referència del Llevant, amb unes obres que

començaran, cal recordar-ho, amb vuit anys de retard. També

demanam celeritat perquè es faci tan aviat com sigui possible.

A partir d’aquí, demanam un major esforç, per exemple,

amb la implantació d’un servei de radioteràpia públic a Eivissa

i Formentera i a Menorca, els primers perquè han estat

menyspreats des de fa tres anys, amb terminis que no

s’acompleixen, i promeses que no s’acompleixen. No és just, ni

és just ni és igualitari, perquè fins que els malalts de Menorca

hagin de deixar de desplaçar-se fins a Mallorca per rebrer

tractaments que duren mesos, a Balears hi haurà ciutadans de

primera i de segona, i això ja no ens va bé, però també ho

parlarem més tard.

Els anunciï que El Pi s’abstendrà a l’esmena de totalitat,

perquè entenem que s’ha fet el que s’ha pogut, però també és

cert que demanam una mica més al Govern, perquè tenim els

doblers que tenim, però es poden aprofitar millor. I aquí entra

en joc el pla d’eficiència que, des d’El Pi demanam

insistentment, i que el Govern diu que té, però que no

coneixem. Un mateix pla que es podria dur a terme dins la

cartera que maneja quasi la meitat dels pressuposts de la CAIB

i que es podria fer amb la participació dels professionals

sanitaris que, ben segur, saben de sobres d’on es perden els

doblers i cap on es podrien estalviar.

Com ja els he dit, ens abstendrem, perquè, tot i l’esforç de

la conselleria, es pot fer una gestió més eficient del pressupost

de sanitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Hola de nou. Abans de començar

aquesta intervenció sobre la Conselleria de Salut, voldria

recordar unes declaracions del conseller de Salut de l’anterior

legislatura, qui va garantir que es continuarà prestant

assistència als ciutadans, amb els màxims paràmetres de

qualitat, que es mantindran tots els serveis assistencials i que el

pagament de les nòmines està assegurat.

Fa pocs dies, el Govern es va veure obligat a ampliar, amb

62 milions d’euros, el pressupost que l’executiu del PP havia

signat al servei de salut. Segons es va publicar a la prensa, els

doblers prevists per aquest organisme no bastaven per pagar les

nòmines fins a finals d’any, ni la factura farmacèutica. Com

gairebé cada any, quan s’arriba a aquestes dates, el Govern ha

d’aprovar transferències econòmiques cap a aquest organisme,

perquè pugui afrontar les seves necessitats de despesa fins a

finals d’any Ha passat els darrers anys amb el PP i ocorre

també enguany, quan aquest govern encara gestiona els darrers

pressuposts dels Popular.

El pressuposts d’aquesta conselleria, com passa amb la resta

de conselleries, ens agradaria que fos més gran, ho hem dit

molt. Però som on som amb l’avantatge que sabem què volem

fer, unes polítiques clarament social, un polítiques basades en

el retorn dels drets als ciutadans. En ple segle XXI ens trobam

havent de retornar drets bàsics a la ciutadania, perquè aquesta

és la situació complexa a la que ens ha dut aquests anys

d’austeritat sense límits, i inhumana. Els acords pel canvi tenen

molt clars els seus objectius i aquests pressuposts fan possible

coses tan importants per a les nostres illes com l’avioneta

ambulància les 24 hores o la residència per a malalts i familiars

que s’han de desplaçar-se a Mallorca per rebre atenció

sanitària. O que s’universalitzi la targeta sanitària, per esmentar

alguns exemples. És a dir, que siguem iguals.

I potser vostès no ho consideren important, però també és

cert que els seus programes electorals del 2011 i 2015 parlaven

d’equitat. No sé com entenen el concepte d’equitat, però pel

que a mi respecte no es deixarà sense targeta sanitària les

20.000 persones.

Per acabar, està clar que els objectius seus i els nostres són

diametralment oposats, el que queda reflectit en aquests

pressuposts és que la salut és una prioritat clara d’aquest

govern i que s’ha fet una aposta clara per la ciutadania.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,

la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Sra. Consellera, todos sabemos

que la sanidad es uno de los pilares fundamentales del estado

de bienestar, por lo que es importante saber gestionar con

eficiencia y eficacia los recursos para mantener la

sostenibilidad del sistema, sin mermar en la calidad asistencial.

Para ello se necesitan altos cargos gestores, que asuman su

puesto de responsabilitat por mérito y capacidad, y no por

relaciones de amiguismo o relaciones de familiaridad.

La sanidad necesita de unos presupuestos reales, acordes

con los estudios de gestión, realizados bajo los parámetros de

eficiencia y eficacia. El presupuesto de 2016 para Sanidad, que

ha elaborado el Govern són , a nuestro entender, ideales. Saben

que van a gastar mucho más de lo que hay sobre el papel y que

van a tener muy ocupada la Sindicatura de Cuentas. Según

ustedes, estos presupuestos son por fin una apuesta por la salud,

frente a los recortes de la anterior legislatura. Sin embargo algo

no cuadra, porque la Sra. Armengol defendía, antes de ser

presidenta, que, como mínimo los presupuestos en sanidad

tenían que cubrir en unos 200 millones de euros, para que

fueran suficientes para una saludad de calidad para el

ciudadano, y así lo llevaba el PSIB en su programa. Sin

embargo, en los presupuestos de sanidad para 2016, 1.392

millones, sólo se ha aumentado el Presupuesto de 2015 en 74

millones de euros. Ahora parece ser que con ese incremento ya

se conforman y que lo que defendían en su programa es papel

mojado.

Si nos fijamos, por ejemplo, en lo presupuesto para el gasto

farmacéutico, ustedes han presupuestado para el 2016 172

millones de euros, cuando saben perfectamente que el gasto

farmacéutico en 2015 ha sido de 185 millones de euros, y en

2014 fueron 183 millones de euros. Por lo tanto, están

presupuestando por debajo de la necesidad real. Cuando un

partido hace una lista de promesas en su programa se le

presupone que tiene planificado como va a ponerla en práctica,

cuánto le van a costar y de dónde va a sacar el dinero para

hacerlas efectivas esas partidas y esas promesas.

Muchas son las promesas que ustedes llevan en su programa

de sanidad y que aún no tenemos señales de que se estén

abordando de manera resolutiva. La reducción de las

elevadísimas listas de espera, reducir las listas de espera en

pruebas específicas, instaurar el decreto de garantía de demora;

instalar los estudios de medicina, reinstaurar la gestión pública

de los servicios de oncología radioteràpica, gratuïdad en los

pàrkings de los hospitales de Ca’n Misses i Son Espasses; si

han cumplido con su promesa, en la gratuidad de la targeta

sanitaria al ciudadano, que ya no tendrá que pagar una tasa para

obtenerla, pero a nadie se le escapa que, a cambio, nos han

subido un 20% todas las tasas de la administración pública. Y

sí, también han cumplido con la apertura de los centros de

atención primaria por las tardes, sí, es cierto, han aumentado la

accesibilidad, lo que pasa es que no les dijeron a los

ciudadanos que no se les garantizaba que en la consulta hubiera

un médico.

No se puede aplicar una medida sin presupuesto y sin

dotación, mal gestionada y sin diálogo con el sector, por

imposición salen mal las cosas. Y como siempre quien sufre la

mala gestión es el ciudadano. Sra. Consellera, no se entiende

como los gestores de atención primaria no se hayan dado

cuenta de que implantar la medidda de esta manera iba a

generar inevitablemente un montón de consultas sin cubrir. Sin

embargo, el 75% de los coordinadores de primaria sí se lo

veían venir de lejos, ¿por qué no les escuchó? ¿Tan difícil es

sopesar los pros y los contras y consensuar? Recuerde que todo

el mundo está a favor de esta medida, es una buena medida, lo

que pasa es que se tiene que saber los pros y los contras que

puede conllevar y planificarse y hacerse de manera progresiva.

Quizás lo que le está quedando claro al ciudadano es que

este Govern del pacte dialoga y escucha sólo a aquellos que

saben que no les van a llevar la contraria.

Por otra parte, tampoco entendemos el trato insensible con

los cientos de pacientes con dolencias de espalda, realizando un

recorte asistencial de manera unilateral y por imposición en el

concierto a la neuroreflexoterapia, que se venía dando desde

hace 13 años, con plena satisfacción de los miles de pacientes

atendidos. La asociación de pacientes de la NRT se queja,

impotente, de que tuvieron conocimiento de esta noticia por los

medios de comunicación y que, tras reiteradas peticiones e

intento de ser recibidos por la SRa. Armengol o por algún

representante del Govern, finalmente se reunió con ellos un

portavoz institucional que les despachó en veinte minutos,

según cuentan, no para escucharles, sino para confirmarles los

peores presagios de que los pacientes no serían atendidos por

la NRT, sino por otros servicios, mostrándose absolutamente

insensible al hecho de que los pacientes derivados a NRT por

el médico de famlia en los tratamientos aplicados en estos otros

servicios, para eliminar el dolor ya ha fracasado previamente.

Esta decisión unilateral y sin sentido es un despropósito, el

retorno al dolor a muchos pacientes que habían conseguido

volver a una vida normal.

Y además es un sin sentido por el hecho de que fueron

ustedes mismos, el propio Sr. Juli Fuster, quienes apostaron por

esta terapia, que ahorra un 75% de los costes de tratamiento de

estos pacientes en fármacos, en cirugía, en otras intervenciones

que, igualmente, no les aliviava en lo más mínimo el insufrible

dolor crónico. Ustedes tienen ahora una responsabilidad con

estos pacientes y con la técnica que les permite llevar una vida

sin dolor.

¿Por qué algo que funciona lo quieren recortar? No tiene

sentido, y algo que no supone un incremento de dinero por lo

que ahorra en salud.

Sra. Consellera, sólo esperamos que rectifique en esta

decisión, ya que cientos de personas pueden volver al dolor,

por su firma.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista, la Sra. Camps, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, gràcies senyores i senyors diputats.

Sr. Serra, som al debat de totalitat, el debat de globalitat el

tendrem després, ho dic perquè a la seva primera intervenció ha

fet esment, esmena per esmena, a les esmenes parcials que

havien fet i realment el que debatem ara és l’esmena a la

totalitat d’aquesta secció.

Miri, qualsevol esmena a la totalitat ha de venir

necessàriament justificada en què el pressupost no respon a les

necessitats reals, les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes. Doncs bé, aquesta premissa no es dóna amb les

esmenes a la totalitat que manté el Grup Parlamentari Popular

a la pròpia conselleria, secció 18, servei de salut, secció 60,

Fundació de Sang i Teixits, secció F12 i Fundació

d’Investigacions Sanitàries de les Illes Balears Ramon Llull,

secció F14. I no concorre aquesta premissa perquè els

pressuposts que ara debatem compleixen els principis de

prudència financera, de transparència en la gestió i l’assignació

de recursos per garantir les necessitats de tots els ciutadans

d’aquestes illes. Uns pressuposts que són els més elevats que hi

ha hagut mai en aquesta comunitat i que s’atraquen molt a la

despesa real, que és en definitiva el que seria desitjable.

Vostè ha dit que l’increment de pressupost ve per dos

vessants: per una part, una millora del cicle econòmic, és a dir,

com per generació espontània, no hi té res a veure aquest

Govern, amb aquest increment, i per altra banda, amb un

increment de pressuposts i ha focalitzat aquest argument en

l’impost turístic, ha dit que açò era un error del castell d’arena,

comès altres legislatures anteriors. I també ha apelAlat una mica

la falta d’experiència de la Sra. Consellera. I jo entenc que faci

aquestes coses, perquè li molesta que estiguin oberts els centres

de salut els horabaixa, li molesta que s’eliminin els

copagaments, li molesta el Pla de xoc contra les llistes d’espera

i en definitiva li molesta que es retornin els drets de tants de

ciutadans que els havien vist vulnerats aquests darrers anys.

(Alguns aplaudiments)

Perquè gestionar la sanitat no és només retornar drets, sinó,

com també ha dit la Sra. Consellera, és un servei públic. I no es

preocupi, també ho ha dit vostè, que després inevitablement ha

de venir el PP a pagar el que no hagi pagat aquest Govern. Idò

entenc que no hi vindran darrera, n’estic segura, amb la qual

cosa pot estar ben tranquil.

Per altra banda, també vull fer una menció a la Sra.

Ballester perquè en la seva intervenció, més que un torn en

contra com està previst en el seguiment d’aquest debat a

l’esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari

Popular, semblava que era també una defensa d’aquesta esmena

a la totalitat, per tant, la convidam que una altra vegada presenti

l’esmena, si així ho creu oportú. Però realment no tindrem cap

problema, no tindrà aquesta consellera cap problema amb la

Sindicatura de Comptes i no hi haurà cap tipus d’incompliment

del programa electoral, ni dels acords pel canvi que estan

pactats. 

A la seva intervenció exigeix el compliment d’aquest

programa electoral en cinc, en sis mesos, en mig any, realment

hi ha quatre anys de legislatura i queden tres anys i mig per

endavant, amb la qual cosa ja s’han donat mostres del

compliment de tots aquests acords i estic ben segura que a final

de legislatura podrem passar balanç i aquest balanç serà cent

per cent positiu per a la conselleria i per a la consellera.

I clar, no havent estat diputada d’aquesta cambra l’anterior

legislatura, ha estat obligació meva repassar el pressupost de la

Conselleria de Salut d’aquest any que ara acabam. No per tal de

comparar-lo amb el del 2016, ni molt manco, ja que seria una

feina absurda, sinó per tal de conèixer quin és el punt de partida

i com els va dir el diputat Alcover ahir, no podem més que

concloure que les seves esmenes són absolutament incoherents.

Per al 2016 el Govern presenta un pressupost d’1.370.000

euros, suposant un increment de 74 milions respecte del

pressupost del 2015 i d’aquest import, 74,5 milions

pràcticament es correspon amb la millora del finançament del

Servei de Salut, que passa a tenir un finançament global per

part de la conselleria d’1.340.000 euros, als quals s’han

d’afegir els ingressos dels recursos propis d’aquest servei. 

Així ara, esmenen tot el pressupost de l’ib-salut per al 2016,

quan precisament aquest pressupost acaba amb la infradotació

pressupostària de la necessitat que s’ha patit durant tota

l’anterior legislatura. D’aquí que no pugui fer menys que

qualificar les seves esmenes d’incoherents. Les seves esmenes

són incoherents, i ho torn dir, perquè les Illes Balears són la

comunitat autònoma del conjunt de l’Estat espanyol que en la

despesa sanitària s’ha vist reduïda un 24% entre els anys 2010

i 2013, situant Balears en el tercer lloc a la cua de la despesa

sanitària.

Els pressuposts de la comunitat autònoma són uns

pressuposts per trencar amb aquests quatre anys de retallades

i copagaments que hem patit fins ara, i gairebé 4 euros de cada

10 es destinen a salut. Són evidentment uns pressuposts que

suposen un punt d’inflexió en l’accessibilitat de la sanitat, com

també li ha recordat la Sra. Busquets. Són uns pressuposts per

a la reactivació del manteniment i potenciació de les

infraestructures sanitàries, ho ha explicat molt bé la Sra.

Consellera, i en aquest sentit ja tenim el Pla d’infraestructures

sanitàries. Pressuposts que serviran també per pagar vacunes,

carrera professional, disposar de més professionals, que el

Govern Bauzá va fer fora més de 1.300 treballadors sanitaris.

Incrementant considerablement el capítol 1 i tot sense l’ajuda,

de moment, del Govern de l’Estat.

Esmenes incoherents. És cert que per al 2015 el Govern del

Partit Popular va pujar el pressupost de salut en una xifra

rècord del 10%. En canvi, la seva gestió va ser nefasta, deixant

un dèficit per acabar l’any de 170 milions d’euros, havent

compromès el pagament de les nòmines de final d’any i açò

també els ho ha explicat molt bé la Sra. Font. Un clar i trist

exemple de com un govern pot pujar un pressupost i baixar la

priorització per a la salut, disminuint la inversió en salut

pública i en recerca en un 50%, negant l’assistència sanitària a

20.000 persones immigrades, tancant els centres de salut els

capvespres, establint copagaments, eliminant el Decret de

demores, eliminant el Defensor del Pacient. Imposició de la

taxa per a l’eliminació de la targeta sanitària, Ja li ho ha

explicat la Sra. Consellera. I ara tenen la cara dura de demanar



1066 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 3 / 22 de desembre de 2015 

 

exactament el mateix que just fa un any van dir que no. Açò no

té altre nom que incoherència, com li he dit al principi.

Amb els seus pressuposts no es va dur a terme cap mesura,

cap programa, cap objectiu per millorar el nostre sistema

sanitari públic i per tant, la salut de la població. Manca absoluta

de voluntat en fer nous centres de salut, o almanco conservar i

mantenir les infraestructures sanitàries que ja en tenim i

Manacor és un clar exemple, com hi ha fet referència també la

Sra. Sureda.

Per tot l’exposat idò, està clar que votarem en contra de les

seves esmenes. El pressupost de la Conselleria de Salut, Servei

de Salut i les entitats afins demostren que l’actual Govern té un

projecte i una clara voluntat de desenvolupar polítiques i

accions per consolidar un sistema sanitari públic,

d’excelAlència, sostenible i sobretot, al servei de les persones.

Està clar que els recursos sempre poden ser insuficients,

però tal i com ha reconegut la Sra. Consellera, aquests

pressuposts permeten prioritzar i ser eficients en retornar a fer

possible una sanitat accessible i lliure de copagaments. Què

preveuen aquests pressuposts? Com ja li he dit abans, i a quins

programes es destinen Sr. Serra, capítol 1 increment, Pla

d’infraestructures sanitàries, increment del pressupost de la

Direcció General de Salut Pública, abordar la problemàtica de

places sociosanitàries a Mallorca, Menorca i Eivissa, avió

medicalitzat 24 hores a Menorca, augmentar les campanyes

d’inspecció i promoció del consum sostenible. És curiós però

quasi ningú mai no se’n recorda de consum, forma part també

d’aquesta conselleria i és importantíssim. Formació sanitària

especialitzada. Suport a la promoció i coordinació dels

trasplantaments d’òrgans i teixits. Introducció de la vacunació

de la varicelAla als infants de 2 anys i del pneumococ durant el

primer any. Programes de promoció de la salut en l’àmbit

educatiu. Detecció precoç del càncer de mama i de colon.

Prevenció de la SIDA, lluita contra el tabaquisme, promoció de

la salut a l’àmbit laboral, desenvolupar el Pla estratègic de

salut. Impulsar estratègies en salut, cures palAliatives i

desenvolupament de la Llei de drets i garanties de les persones

en procés de morir o atenció a la cronicitat. Intervenció sobre

les llistes d’espera. Residència a Son Espases per a malalts

desplaçats. En fi, podríem continuar la llarga llista, que també

l’ha repassada la Sra. Consellera.

Queda clar per tant, que la qüestió no és tant sobre quants

d’euros hi ha, sinó com es gasten. Aquí és on realment hi ha la

diferència. Per tant, rebutjam les seves esmenes incoherents.

Ens importen les persones Sr. Serra i sostenibilitat no ha de

ser sinònim de retallar drets fonamentals i serveis públics, com

hem vist i hem patit aquests darrers quatre anys. Criteris

polítics, clar que sí que són criteris polítics els que mouen les

actuacions de les diferents conselleries, en aquest cas de la

Conselleria de Salut, i vaig acabant. Però en qualsevol cas

aquests criteris polítics ara ens duen a pensar en les persones,

gestió, gestió i gestió, li ha dit la Sra. Consellera, Sr. Serra. 

I simplement vull acabar recordant que aquestes esmenes,

com es dedueix de tota la meva intervenció, són incoherents i

no les donarem suport. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. En torn de rèplica pel Grup

Parlamentari Popular el Sr. Serra, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Camps, he fet un debat

a la totalitat, i vostè ha estat la que ha fet el debat a la

globalitat, comentant totes i cada una de les esmenes. Jo he fet

un debat general, fent referència a alguna esmena. Però vostè

ha fet una bona relació d’esmenes aquí.

Bé, sí que m’agradaria que quedés clara una cosa, no he

parlat per res de falta d’experiència de la Sra. Consellera, per

res! La respect com a consellera, vostè desenvolupa les

funcions que li ha assignat el Govern i per tant, això va per

davant, jo no crec recordar que hagi fet cap menció a la seva

falta d’experiència absolutament de res, li he criticat la gestió,

he criticat el seu criteri de sostenibilitat, però absolutament res

més. Per tant, que vagi per endavant.

I és molt fàcil parlar així com parla vostè, Sra. Camps, i

també vostè, Sra. Busquets. I quan parla dels programes que el

Partit Popular no va fer quan era al Govern, aquí..., és que clar,

com que s’obliden que hi ha hagut una crisi econòmica, que un

poc més ens endú pel caneló,...

(Remor de veus)

... idò clar, ningú no accepta que s’hagin hagut d’ajustar una

sèrie de despeses i que hi hagi hagut coses que no s’han pogut

fer. Però com que aquí ningú no ha acceptat ni ha vist el que hi

havia, doncs lògicament ara diuen aquestes coses. Per tant, el

que sí nosaltres volem és allò que no es va poder fer a la

legislatura anterior, doncs nosaltres, i ara ho plantejarem, un

seguit d’esmenes perquè es facin, perquè vostès diuen que la

situació econòmica està molt bé, vostès gestionen molt millor.

Ara veurem amb les esmenes que nosaltres hem presentat el bé

que són capaços d’acceptar la participació i les esmenes i la

millora de la situació econòmica.

Sra. Consellera, miri jo estic molt tranquil amb les eleccions

i els resultats, ja li ho vaig dir en comissió. Jo som un

demòcrata convençut, vull dir que això són els resultats que hi

ha hagut, el que em preocupa és que una persona com vostè no

cregui en la sostenibilitat. Vostè critica el Reial Decret

16/2012, no sé si s’ha adonant que l’eliminació d’aquest reial

decret, en cas que la suma de forces pugui arribar a eliminar-lo,

clar, però jo ho planteig com una possibilitat de gestió, és una

possibilitat que existeix. El problema és que vostè creu que s’ha

d’eliminar i com que vostè creu que s’ha d’eliminar qualsevol

fórmula de gestió, em preocupa i em preocupa perquè la

solvència econòmica, sanitària, de salut i d’assistència

d’aquesta comunitat depèn del criteri de sostenibilitat. I entren

en la confusió, intentant confondre que el Reial Decret 16/2012

és únicament per al tema d’assistència de persones sense

recursos i no és vera. 
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Aquí hi ha hagut un planejament, no un copagament, ja ho

hem dit mil vegades. Aquest reial decret fa que gent que té

rendes de més de 100.000 euros a l’any, pagui un percentatge

del copagament farmacèutic. I fa que per exemple i l’altre dia

no ho sabia relacionar i va dins aquest mateix reial decret, el

tema del turisme sanitari, pel qual Espanya ha pagat milions

d’euros a la gent que ha vengut de fora a operar-se i que no han

pogut pagar perquè el Govern socialista no va incorporar una

directiva europea que demanava que s’incorporés. Això ha estat

una mesura d’estalvi, de sostenibilitat que està dins aquest reial

decret i que també és una mesura d’equilibri i sostenibilitat. Per

tant, en podem parlar tot el que vulguem d’aquest reial decret.

Sí que té una part dedicada a persones sense recursos. Però

realment és un concepte molt més ample.

I, Sra. Consellera, jo me’n vaig sense saber res del que li he

preguntat, jo li he preguntat un seguit de temes i realment no

sabem si tot el que li he preguntat té resposta o ens ho

contestarà quan li sembli, o què passarà. Vostè de vegades ja

ho introdueix, perquè vagi quedant dins el Diari de Sessions,

“eliminació d’alguns copagaments”, no diu clarament

eliminarem tots els copagaments, com he sentit aquí, diu

“eliminarem alguns copagaments”. Sra. Consellera, digui quins

copagaments mantendran, ens digui quins copagaments

mantindrà i quins pensen que s’han de mantenir, però ho digui

com una gestora d’aquesta comunitat, perquè sapiguem tots si

realment d’on ens pot venir el punt dèbil.

I Sra. Sureda, miri jo quan sent que parlen vostès de la

radioteràpia, la veritat, sí, està molt bé això d’assumir tots

alguna cosa..., miri, jo des d’aquí, vistes les seves paraules, jo

vull fer un reconeixement a les associacions contra el càncer

que hi ha hagut a totes aquestes illes perquè la radioteràpia fos

a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera i a l’àrea de salut de

Menorca, perquè realment aquí ningú no pot assumir tot sol una

determinada... i aquí pareix que està ple de superherois. Aquí

avui he sentit..., la consellera d’Hisenda l’altre dia deia que en

quatre mesos ha fet el que havia fet en quatre anys, superheroi.

El Sr. Font va i ens diu que ell tot solet ha fet les

interconnexions d’Eivissa, quasi les va deixar a lloc, una altra

persona que va en solitari, quan formava part d’un equip de

Govern. I avui el superheroi ha estat el conseller d’Agricultura,

que ha dit que tot solet havia aturat les prospeccions. A veure,

som a Nadal, ho consentim tot, tot està bé, però juguem un

poquet en equip, pensem que som tots en determinats temes i

de vegades hem estat absolutament tots. Per tant, un

reconeixement com dic a les associacions contra el càncer,

aquestes àrees de salut d’Eivissa i Formentera i a la de Menorca

han aconseguit això.

I res més Sra. Consellera, m’agradaria acabar demanant-li

una altra vegada, digui el que no farà per fer el que ha dit que

faria.

Molts d’anys i bons a tots.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maicas. Vol fer ús de la paraula? No

vol fer ús de la paraula.

Té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. Ara no he acabat d’escriure la frase, però

supòs que em sortirà, perquè m’ha alAludit perquè feia comptes

reservar, però serà un minutet.

Senyors del Partit Popular, vostès aprofiten la crisi

econòmica per retallar drets socials dels més febles, però no

varen retallar convenis amb els gestors de la sanitat privada, a

aquests no els fan..., els febles no els fan cap pena, als altres els

hem de mantenir el negoci. 

La salut i l’educació per a nosaltres són una inversió, vostès

ho veuen com una despesa. És una visió diferent, però ara

governam nosaltres i volem invertir. Perquè sabem que les

retallades en drets socials a curt termini donen una rendibilitat

econòmica, a llarg termini no donen més que un negoci foradat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula... No vol fer ús de la paraula la Sra. Sureda.

Tampoc la Sra. Font.

Té la paraula... tampoc vol fer ús de la paraula la Sra.

Ballester.

Té la paraula la Sra. María José Camps, del Grup

Parlamentari Socialista. 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, no se m’enfadi, igual ho

he entès malament i en qualsevol cas no hi ha cap problema, els

dos estam d’acord absolutament amb la capacitat de la

consellera per dur endavant aquesta tasca aquests quatre anys.

Començ la meva segona intervenció com he acabat la

primera, clar que és qüestió de doblers, però no només de

doblers, la qüestió no és tant quants d’euros hi ha, sinó com i

on es gasten. Per tant, no votarem a favor de les seves esmenes.

Hem comprovat com es pot tenir més pressuposts, com varen

tenir vostès l’any passat i posar copagaments a la sanitat. Per

tant, com açò seguesc dient és incoherent, no la podem votar a

favor.

L’objectiu d’aquest pressupost és blindar la sanitat pública

i trencar amb aquests quatre anys de retallades en drets

fonamentals als ciutadans que viuen en aquestes illes. Ho hem

dit i no ens cansarem de repetir-ho.
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I si repassam el Diari de Sessions i veim que tan li preocupa

el tema de la sostenibilitat, la Sra. Consellera ens ho va dir a la

seva primera compareixença a la Comissió de Salut,

textualment va dir: “La nostra gestió ha de garantir l’atenció

sanitària, però al mateix temps ens ha de permetre assegurar la

sostenibilitat del sistema”. I açò és el que permeten aquests

pressuposts que s’han de gestionar des de l’eficiència i la

qualitat i així n’estam ben segurs ho farà la Sra. Consellera.

Quant a la radioteràpia, només entrar-hi un segon, ho

discutirem ara en el següent debat, però bé, en tot cas també

podem tirar d’hemeroteca i crec que vostè va lligar el seu futur

polític a aquesta radioteràpia a Eivissa. Per tant, gràcies al

moviment per la radioteràpia aquest servei ja és una realitat a

Eivissa.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 10. De globalitat. Agrupació de la Secció 18.

Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins. Esmenes

parcials. 

Grup Parlamentari Popular. Secció 18. Conselleria de Salut.

Al programa 411A, Direcció i serveis generals de Salut,

esmena 9258. Al programa 411D, Planificació, avaluació i

cartera de serveis, esmenes 9234, 9241, 9242, 9243, 9259,

9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9383. Al programa 411E,

Finançament de l’assistència sanitària, esmenes 9235, 9236,

9238, 9256, 9266, 9267 i 9268. Al programa 413A,

acreditació, docència i recerca en salut, esmena 9257. Al

programa 413B, programes de salut pública, esmenes 9237 i

9240. Al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, esmenes

9239, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252,

9253, 9254 i 9255. 

Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al programa

412A, atenció primària de salut, esmenes 9359 i 9357.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al

programa 412A, atenció primària de salut, esmenes 9013, 9015

i 9017. Al programa 412D, assistència sanitària, esmenes 9018

i 9019.

Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes, del Grup

Parlamentari Popular. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo

faré el debat que consideri i no el que vulguin vostès que faci.

(Remor de veus)

Bé, efectivament, administrar els recursos de la comunitat

no es feina fàcil i segurament ja sabran a hores d’ara que una

cosa és predicar i una altra ben diferent donar blat i aconseguir

deixar tothom content. Està massa vist això de cercar el

culpable en l’antecessor i ho dic també perquè això de deixar

la gent contenta a la vista està que no ho han aconseguit i a

pocs mesos del canvi de govern és forta la resposta dels

professionals de la sanitat, dels colAlectius de malalts, dels

sindicats i el que és pitjor, dels usuaris en general. Un exemple

el tenim amb els horaris de la tarda. 

Vist com han anat les intervencions que m’han precedit, els

demanaria una mica de respecte perquè no es pot acceptar la

manera fàcil i freqüent d’haver d’arribar a l’insult i al

menyspreu com qui diu bon dia i tot el que no surt de vostès és

dolent de necessitat. 

Hem presentat una sèrie d’esmenes que no són

ilAluminacions nostres sinó que s’han preparat després de les

nombroses reunions que hem mantingut amb personal de

sanitat, amb colAlectius afectats per alguna de les mesures que

han anunciat i cap ni una de les nostres esmenes va merèixer la

consideració, malament. Malament quan una força o una força

de forces és incapaç de reconèixer oblits, errades o simplement

aspectes a millorar i tot ho confien a una planificació que, de

moment, la veritat, brilla per la seva absència. Mesures

precipitades, accions fetes per impuls, ja en tenim uns quants

exemples d’improvisacions fatals, no ho dic jo sinó que ho diu

el personal de sanitat que més a prop està de la realitat del

servei.

Moltes de les esmenes, 39 presentades des del nostre grup,

estan en plena sintonia amb el que l’actual presidenta ha vengut

defensant, per activa i per passiva, i la consellera ha manifestat.

La millora de l’assistència a primària, que significa rebaixar la

pressió assistencial als hospitals i menys despesa i optimització

de recursos. Esmenes que aposten per la prevenció i pels hàbits

saludables, fins i tot per solucions terapèutiques demostrades al

llarg de dècades. 

En aquest cas, n’hi ha una que és la neuroreflexoteràpia, no

es posin melodramàtics amb aquest tema perquè els doblers, els

doblers, s’han agafat de la partida 64000, que són inversions

immaterials, ho sigui, tenen 1.176.000 euros per fer estudis,

estudis, estudis. No estudiïn tant i materialitzin més. Després,

han llevat 100.000 euros, efectivament, de la partida 456A que,

bé, d’acord, que siguin estudis baleàrics, però resulta que hi ha

molts més doblers en aquesta partida com n’hi ha en l’altra. Per

tant, no han deixat cap partida buida.

Miri, l’ib-salut tenia un contracte amb una fundació de

manera que el sistema de salut deriva pacients amb dolències

d’esquena i coll cap a aquesta fundació pionera a Espanya en

aquesta especialitat per a ser tractats d’acord amb els fonaments

científics de la neuroreflexoteràpia. La majoria de pacients són

crònics, han fracassat amb altres tractaments i no responen als

fàrmacs. La colAlaboració amb aquesta fundació es va iniciar

amb el primer pacte de progrés i -bé, ara ja se n’ha anat-, i amb

el mateix director de l’ib-salut, Sr. Juli Fuster, que fins ara el

teníem aquí controlant l’actuació. 

Des de llavors els diferents governs han renovat el contracte

perquè sempre s’ha considerat la seva utilitat i eficàcia.

(Remor de veus)
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Es calcula que l’estalvi de l’administració és d’un 55

milions per la reducció de despesa de fàrmacs i intervencions

quirúrgiques només en aquest capítol. La satisfacció dels

pacients es pot veure a les pàgines dels diaris. Aquesta

associació de malalts de dolor d’esquena afectats, afectats per

la retallada del servei, demana que la teràpia s’inclogui en la

cartera de serveis complementaris de l’ib-salut i mentrestant

que es renovi o es prorrogui o es faci qualque cosa per no

deixar aquesta gent fora d’aquest servei, ja que funcionava

sense cap problema des de fa tretze anys. Des del 2002 s’han

tractat 20.000 pacients a Balears, d’aquests 1.463 han estat

pacients de Menorca que han pogut rebre tractament a la pròpia

illa. De setembre de 2014 a setembre de 2015 els metges de

l’ib-salut han derivat 1.814 pacients cap a la fundació, això

significa un 8,04% de l’exercici precedent. Són pacients que

tenen mancances d’altres opcions de tractament i que havien

fracassat en tractaments previs i aquest sistema els va

funcionar, després de ser intervinguts el dolor atenua o va

desaparèixer en un 97% dels casos i tan sols un 2,2% va haver

de continuar prenent fàrmacs. Parlam del dolor de moltes

persones, dolors que són crònics i que tenen remei, evidentment

si no se suprimeix el servei.

Vaig tenir una trobada amb aquestes persones de Menorca

i els puc assegurar que esgarrifa sentir la seva angoixa davant

el temor a ser privats de l’única cosa que els permet dur una

vida, anem a dir normal, quan l’alternativa és haver de patir les

24 hores del dia. Se’ls demana una mica de sensibilitat cap a

persones atacades per un mal de salut el tractament del qual ha

de ser inclòs en els serveis de l’ib-salut. Més de mil persones,

i saben quantes hores de patiment personal individual, sí, però

que acaba afectant també tot el cercle familiar. 

La persona que avui ocupa la presidència de la comunitat,

la Sra. Francina Armengol, fou l’encarregada de defensar el

contracte que avui demanen que es renovi. La presidenta d’avui

és qui va presentar una proposició no de llei el 2012, pròpia,

específica perquè les retallades no afectassin aquest servei. No

pot ser que les persones canviïn tant en arribar al poder, per

coherència, per credibilitat. Si fa tres anys apostaven

activament per aquest servei no sembla lògic que ara els deixi

d’interessar el malestar i el dolor de les persones afectades. 

Recapitulant, enorme increment d’imposts i retallades

especialment sensibles a la sanitat. Aquesta és la realitat que

dibuixen amb un govern que s’infla de nous càrrecs, noves (...)

a Manacor, a Son Llàtzer. Què passa amb els doblers que diuen

que ara incrementen el pressupost de salut quant a personal?

Què passa aquí? Què hi ha? És una qüestió de clientelisme?

D’amiguisme? Per acontentar els afins de tantes forces com han

estat necessàries per constituir aquest nou govern de tensions

i equilibris?

Alguna cosa així podem pensar quan veiem que un candidat

del PSOE, a Porreres, qualificat com a telefonista geògraf, ha

passat a ser subdirector de Son Espases, un geògraf expert en

inundacions, que era qui assessorava el Sr. Thomàs quan varen

inaugurar els quiròfans i resulta que s’inundaven d’aigua.

Han creat també una nova plaça, que no existia, de director

de gestió primària i aquí em trobo també amb un escrit dels

sindicats els quals fan un escrit a la consellera que “los

sindicatos abajo firmantes con este escrito queremos expresar

nuestra propuesta ante el último nombramiento de la

responsable de Prevención del ib-salut, puesto responsable de

coordinar a ocho facultativos especialistas en Salud Laboral,

nueve enfermeros, catorce técnicos superiores, etcétera. Todo

ello para dar cobertura a más de 15.000 trabajadores en Salud

Laboral” i resulta que els diuen, a aquest sindicat, que aquesta

senyora... la categoria a Son Espases és la de pinche de cocina.

Jo, el que els volia dir és que no gastin, deixin de gastar en

pinches de cocina i apostin per comprar una aparell de

radiologia de Sant Joan, apostin per comprar un PAC

medicalitzat a la zona centre...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... sincerament, aquesta retallada concreta al dret a la salut,

al benestar és del tot injust i provoca uns perjudicis immensos

i quotidians que el Govern sap exactament com pot evitar. El

dolor, el mal no és qüestió d’ideologies, sinó d’humanitat, de

dignitat i de justícia social. Per tant, insistim, no s’ha de

destruir el que funciona, alleugereix els pacients i a més a més

significa un estalvi per al sistema de salut. 

Centre sociosanitari per a quan a Menorca? No hem vist res,

però això sí que hem vist que a Eivissa sí que els arribarà i em

sembla molt bé, creim que les inversions sociosanitàries s’han

de fer a totes les illes perquè les necessitats són

proporcionalment a cadascuna, és molt greu que ningú no hagi

pensat en això. Sabem que des de l’Hospital Mateu Orfila

intenten derivar pacients postquirúrgics a fer l’estada de

convalescència a la residència geriàtrica dels pobles de

Menorca, açò és una dispersió insòlita de places que restaria

espais i possibilitats a l’assistència sociosanitària que ja

prestem.

I bé, avui vostès votaran no al centre sociosanitari de

Menorca, menteixen quan diuen que nosaltres no ho volem,

nosaltres -i ara ho diré perquè ja quedi ben gravat aquí- volem

un centre tipus centre Santa Rita, un espai que sigui funcional

i evidentment no reuneix aquestes característiques un edifici de

set pisos que és el Verge Monte Toro.

Seguim, és necessària també una major dotació per als

ajuntaments i els consells, jo sí puc referir el cas del Consell de

Menorca que precisa de 325.00 euros per poder atendre el

Servei de Prevenció i Tractament de Drogodependències i

l’aportació que rep enguany és de 125.000 euros.

Bé, com que ara ja sabem que la seva defensa davant

aquesta reclamació prendrà el camí d’”y tu más”, idò no és això

el que li demana el ciutadà, aquest govern és un còctel

explosiu, ara sí que més que mai amb un PSOE pràcticament

desaparegut i un Podemos crescut...

(Remor de veus i rialles)

... un còctel explosiu de partits d’esquerres que es diuen

sensibles respecte a les demandes dels ciutadans té l’obligació

i la responsabilitat de quadrar els nombres...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...per fer que aquestes polítiques no afectin més els afectats

mentre resolen contractacions poc justificades. 

Es varen cansar de dir que era una alternativa millor, que

res no farien sense dialogar, que són necessàries línies de

política de consens, però de moment els veiem envoltats

d’incendis per tot arreu. 

Agafo unes paraules d’un sindicalista d’UGT que diu:

“Tenemos un Govern que verbaliza el diálogo pero que luego

aplica la imposición”. Jo crec que si les esmenes que hem

presentat són per millorar l’atenció primària és... totes són

augment de recursos de personal i augment d’instruments, per

tant, consider que són plenament ajustades.

Quant a les esmenes d’El Pi vull manifestar que donarem

suport a la 9015 i la 9017, a les altres no hi podem donar suport

perquè els doblers, són partides d’afectació i agafen doblers

dins la mateixa conselleria i nosaltres considerem que a la

conselleria no hi ha prou doblers i que el que han fet és agafar-

los de les altres conselleries.

Res més i moltes gràcies, vull aprofitar... idò que tenguin

bon Nadal tots.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, tenim un

dels millors sistemes sanitaris del món, tenim o teníem fins que

varen començar a retallar, l’Organització Mundial de la Salut

situa Espanya en setena posició al rànquing mundial, ja ho he

dit més d’una vegada, a més diu que tenim els professionals

més ben formats, que per cert, són els més demandats a altres

països de la Unió Europea per la seva excelAlent formació i alta

qualificació professional.

Per cert, és el moment de salut, no trobarem la partida...

trobarem la partida de la facultat de medicina? Perquè nosaltres

vàrem esmenar els pressuposts d’Innovació i ens varen dir que

no tocava, en els d’Educació tampoc no es contempla i supòs

que els trobarem en el de Sanitat. Així seguiríem formant bons

professionals també des de les Balears, recordem que de

moment, juntament amb La Rioja és l’única comunitat

autònoma sense una facultat de medicina, i no només per això,

sinó també perquè si altres comunitats la solAliciten crec que ja

arribam al límit i en el tema d’innovació també podríem perdre

moltes ajudes, però això ja ho sabem o ja ho sabem vostès

també, perquè era una promesa electoral dels dos grups que

formen el Govern.

Tornam al sistema sanitari, un dels millors del món i ens

demanam: fins quan? La gent que espera de mitjana tres mesos

per anar a una cita amb el metge especialista vol una solució.

A El Pi pensam que és imprescindible definir amb una

instrucció clara des de les institucions una cartera de serveis

bàsics i així poder oferir una assistència sanitària pública,

gratuïta i de qualitat, un problema dels serveis sanitaris en

aquest moment no sols és la manca de recursos, sinó la gestió

inadequada d’aquests recursos i no només ho deim nosaltres, ho

diuen els mateixos professionals sanitaris amb els quals hem

pogut parlar.

Dins la sanitat és molt necessària una reestructuració en

profunditat de tot el sistema on els treballadors i professionals

que són el seu principal actiu siguin copartíceps de la gestió.

Hem de ser capaços d’assegurar una resposta ràpida a

qualsevol urgència, hem d’aprofitar tots els seus recursos

immobles i els professionals existents i defensam una bona

relació amb els centres privats amb els quals s’han de promoure

aliances per millorar la gestió i donar resposta cap als malalts

una vegada s’esgotin els recursos de la sanitat pública, però

quant a la sanitat pública podem fer més, hem de fer més. 

Volem una radioteràpia pública a Eivissa, pública, perquè

ja estan cansats els eivissencs i formenters de sentir promeses

de radioteràpia que no es compleixen, fa més d’un any que la

radioteràpia pública havia d’estar en funcionament a l’hospital

de Can Misses, no només això, demanam una radioteràpia

pública també a Menorca perquè no poden tenir malalts de

primera i de segona classe.

Ens queixam del tracte econòmic que ens dóna Madrid quan

Mallorca també relega els malalts d’Eivissa i Formentera i els

malalts de Menorca. Hem d’aconseguir la igualtat

d’oportunitats i de despeses per a tots els ciutadans de totes les

illes, tenir una concepció geogràfica sanitària perquè puguin

disposar dels mateixos serveis tant un ciutadà de l’illa petita

com el de la més grossa. A dia d’avui tenim un dèficit històric

en qüestió d’infraestructures amb les illes petites. Ja no ho som

punters en sanitat i no parl de l’Estat que també, sinó de

Balears. Estam a la cua, com no, en inversió sanitària, en

nombre d’infermeres per targeta sanitària, en llits hospitalaris,

les llistes d’espera estan disparades i per mi el que proposen de

moment és recuperar les peonades. 

Entenem que la conselleria fa un esforç i en aquest sentit

han augmentat els pressuposts, els més alts de la història, ara

els deman: són suficients? No, és clar que no, més realistes, sí,

però no són suficients, no són suficients perquè amb el

pressupost de 2016 ja pagam les nòmines de finals de 2015, no

ens hem d’enganar, no són suficients, com ja ha passat

enguany, a final d’any ja veurem com tornen ampliar la partida

per pagar nòmines i productes farmacèutics, així que tampoc no

en facin molta bandera d’haver augmentat la partida, vostès ho

saben que no n’hi haurà prou.

Però el que ens interessa més des d’El Pi és garantir un

servei públic, en igualtat de condicions, començant per

l’atenció primària. Es donen cites per a revisions amb retard de

dos mesos, a Son Espases es torben una mitjana de 69 dies per

fer una radiografia. L’atenció primària es troba colAlapsada, els

hospitals massa vegades saturats i els professionals pateixen
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cada vegada més allò conegut com la síndrome del Burnout.

Necessitam més serveis i més gent capacitada per mantenir-los

en marxa, perquè podem obrir més centres de salut, però de res

no serveix sense el personal que hi faci feina.

En aquest sentit, aplaudim l’obertura dels centres de salut

en horari d’horabaixa, la gent n’està satisfeta, però de veres es

pot garantir l’atenció? No es cobreixen les baixes i molts

professionals es queixen. Demanam que es facin les coses bé.

Després d’una legislatura on gairebé es tanquen dos

hospitals, el Joan March i el General, fer-ho bé o fer-ho millor

no és tan difícil.

Allà on nosaltres hem marcat algunes prioritats, quines són?

Hem presentat unes esmenes que giren gairebé en quatre eixos

principals: partides destinades per a ampliacions de serveis

sanitaris, partides per a la reducció i inici d’obres de diferents

centres de salut, així com també la urgent reforma de l’hospital

de Manacor i la implantació del Servei de Radioteràpia pública

a Eivissa i a Menorca, que el Sr. Serra no sé perquè m’ha parlat

de superherois, perquè jo no he dit res d’això, simplement

nosaltres defensam la gestió pública d’aquests serveis, i també

el convit a poder-ho fer. Volem destacar que la majoria

d’aquestes han estat acceptades pel Govern, i això ho agraïm.

Tot i així, volem instar la necessitat de tenir en compte els

següents casos: d’una banda, la necessitat d’ampliar els serveis

sanitaris de Porreres, ja que actualment els metges atenen

gairebé el doble de pacients recomanats. Esperam que

l’increment de la dotació del capítol 1 a atenció primària,

aquestes necessitats de recursos humans, quedin cobertes, com

així es va dir a les comissions, tot i així mantenim la nostra

esmena.

I d’altra banda, des de Can Picafort i de Cala d’Or, se

solAlicita la redacció del projecte de la construcció d’un nou

PAC, perquè, a causa de l’augment de la població aquests

darrers anys, ajudaria que anàs millor.

La sanitat és un tipus de prestació universal gratuït de l’estat

del benestar i un dret que tenim tots els ciutadans, però que de

res no serveix si no arriba a temps.

Pel que fa a les esmenes que ens ha presentat el Grup

Parlamentari Popular, hi ha alguna esmena que no la trobam

oportuna ara mateix o bé no les consideram prioritàries en

aquest moment, però n’hi ha d’altres que, com vàrem dir a les

comissions, a les quals sí donarem suport, són les que parlen

dels nous centres sanitaris, l’augment dels centres de salut de

Can Picafort i Camp Redó, la unitat bàsica de Son Ferrer i la

del compliment del mandat parlamentari en actuacions

sanitàries, i, com no, la de la gratuïtat del pàrquing de Son

Espases i Can Misses.

Ja acab, només remarcar que els pressuposts poden ser més

eficients i demanam que deixin participar els professionals en

una reformulació de la gestió, així no es tudaran tant els

doblers.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras diputadas, señores

diputados, resto de personas de la cámara, buen día a tothom .

Cada vez que escucho al Partido Popular y leo sus propuestas

de enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma me

envuelve la misma sensación, sensación que ya comencé a tener

ayer cuando escuchaba sus intervenciones sobre educación;

ustedes da la sensación de que han hecho un gran esfuerzo de

imaginación para presentar muchas enmiendas, cuantas más

mejor, como quien remueve el bombo del bingo, -bueno,

enhorabuena a la diputada Limones por el premio de la lotería-,

pero en el fondo parece que les da igual lo que contienen las

enmiendas o para qué son o de dónde sacar la financiación para

sostenerlas.

En sus enmiendas se percibe también una vieja y asentada

tendencia en su partido y es construir cuanto más mejor,

construir, construir, construir, en algunos casos velódromos o

auditorios en el centro de la bahía; en otros casos, desaladoras

sin conexiones que tenemos que pagar el mantenimiento sin

poder utilizarlas los ciudadanos; ahora, pues centros

sociosanitarios, PAC en Pollença, Manacor, Cala d’Or, en

Menorca, en cualquier parte donde haya caído su dedo al azar

señalando el mapa. Por supuesto que a todos nos gustaría tener

una sanidad lo más próxima posible y poder acometer

inversiones de este tipo para falicitar la vida al ciudadano, pero

lo que también sabe el ciudadano es que esos servicios salen de

sus impuestos, y que cuando se construye y se acometen, hay

que poder dotarlos de personal, de infraestructuras, y que hay

que poder hacer en el marco de un plan sanitario pensado y con

voluntad de eficiencia.

Pretender que el Gobierno acometa el volumen de

inversiones que ustedes proponen a través de los presupuestos

en un sólo año, saben perfectamente que no es viable. Señores

del Partido Popular no son Podemos, ya han gestionado, hasta

los de Podemos vemos que esto no es realizable en un sólo año.

(Remor de veus)

Bueno, ya veo que se van vistiendo de lila, van andando,

van andando el camino, sí. Bueno.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Por tanto, valoramos que por su parte juegan más a un

juego de comprometer a este gobierno que no de proponer

medidas que sean acordes con las posibilidades económicas

reales, y las posibilidades económicas saben muy bien ustedes

cuáles son, porque ustedes saben cómo han dejado la economía

de las Islas Baleares.

Gobierno del que queremos recordarles que Podem no

forma parte, pero al que pretendemos influir, por supuesto, con

máximo sentido crítico y con rigor, tenemos ahí diez diputados
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que nos han dado los ciudadanos y ciudadanas de las Islas

Baleares.

Por otra parte, este mismo juego al azar de proponer

inversiones, parece ser que lo han hecho también a la hora de

decidir de dónde van a sacar los fondos para acometerlas, así

no les ha temblado la mano en reducir, por ejemplo, en

inversiones ferroviarias, en infraestructuras portuarias o

también en partidas destinadas a la divulgación y a la

protección de la lengua catalana, ahí es donde se ven sus

políticas.

Por pura y simple responsabilidad no creemos que sea

conveniente presupuestariamente blindar inversiones antes de

tener una visión global de las necesidades de servicios

sanitarios en todas las islas, hasta que no tengamos el mapa

completo de estas necesidades rechazamos sus propuestas, las

consideramos de cara a la galería y por ello nos opondremos.

Estamos muy satisfechos, no obstante, de que descubran

ahora la necesidad de ayudar a la investigación de nuestras

islas, que quieran apoyar a los drogodependientes, que también

crean que es necesario prevenir el consumo de estupefacientes,

que de repente hayan descubierto la necesidad de los

programas de educación sexual y conducta reproductiva; quizás

algún día también entiendan la necesidad de una libre

interrupción voluntaria del embarazo, a ver si hay un poco de

suerte.

(Alguns aplaudiments)

Que hayan visto la luz y la necesidad de los programas de

educación en salud, en el ámbito escolar, de preparar

programas contra el cáncer de mama, de sanidad y prevención

medioambiental, seguridad alimentaria, y así muchas más, haya

crisis o no, ¡aleluya!

Miren ustedes, si estamos contentos con estas propuestas

que ahora, y desde aquí, me permito instar a la coalición de

gobierno a reactivar acciones en la dirección de las mismas,

señores del Gobierno, tomen nota, les solicitaremos en el futuro

explicaciones sobre sus acciones en estos aspectos y su

potenciación. Pero lo que también les decimos, señores del PP,

es que nos vamos a oponer a sus enmiendas en este sentido,

porque no es la dotación económica lo que va a garantizar

acciones efectivas, sino un buen aprovechamiento de los

recursos que ya tiene nuestra comunidad en forma de

profesionales y de equipos, no vamos a desvestir unos santos

para vestir otros. En pocas palabras, señores del PP, no vamos

a entrar en su juego de poner trampas al Gobierno en forma de

propuestas espectáculo.

Señores del Gobierno, esmérense, proyecten una visión

estratégica de la sanidad (...) coherente, justa y equilibrada

entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, es necesario

hacerlo, vamos a confiar en ustedes y en su presupuesto. Pero

recuerden, con todo cariño, y sin acritud, consellera, vamos a

estar con una vigilancia extrema en el seguimiento del

cumplimiento de cada punto de su programa presupuestario,

sobre su ejecución y sobre su eficiencia.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom, una altra

vegada. Bé, com ja hem explicat, eren les esmenes a la totalitat,

però les esmenes a la globalitat tampoc no hi donarem suport,

eren les esmenes presentades pel Partit Popular i per

PROPOSTA PER LES ILLES. Cal aclarir que, pels motius que

he expressat abans, teníem esmenes a infraestructures, a

ampliació de serveis, a realització de programes, ja en comissió

sí que es varen acceptar i es varen recepcionar unes esmenes

que presentava el Grup de PROPOSTA PER LES ILLES, el

Grup Pi, que era per realitzar la redacció i inici d’obres de nous

centres a Manacor, Artà, Pollença, Santa Margalida, Cala

Ratjada, Capdepera i Sant Joan, que aquestes sí que es varen

transaccionar i acceptar.

I després una altra per a les obres i treballs de reforma de

l’hospital de Manacor.

I no m’allargaré gaire més, perquè ja he fet la intervenció.

El que sí rebatre alguna de les propostes que ha fet la Sra.

Sugrañes, en què ha començat amenaçant, jo faré el debat que

vulgui, per descomptat, aquí cadascú venim a fer el debat que

volem i s’ha sentit que no respondria a insults, crec que no he

insultat en cap moment, i si he insultat deman disculpes, però

crec que no he insultat, perquè, tot i que de vegades a casa et

surten aquí damunt la tribuna, trob que no és el moment per

insultar.

Tampoc no és el moment per atacar personalment i vostè sí

que ho ha fet, a la consellera. Però bé, cadascú és esclau de les

seves paraules.

Després, diria que hi ha un programa que sí, que és defensat

contínuament, contínuament, contínuament, que és aquest de la

neuroreflexologia, supòs que hi tenen qualque vincle personal

o polític o el que sigui, que és insistent, insistent en la defensa

d’aquest vincle.

I sí, aquests pressuposts és vera que augmenten un 5% i que

són insuficients, ho sabem, ja ahir em va tocar defensar els

pressuposts d’educació, avui els de sanitat, segur que fins i tot

la Sra. Consellera hauria fet un pressupost més gros, però els

doblers que té aquesta comunitat són els que són i augmentar

un pressupost en un 5% és un esforç considerable, un 5% a

educació, un 5% a salut i un 12 o 13% a serveis socials, aquesta

és l’aposta del Govern.

I sí, estaríem molt millor si tinguéssim 200 milions més, per

exemple, amb un bon finançament, podríem acabar amb les

llistes d’espera, podríem tenir 1.350 professionals i podríem

derogar de cop la Llei 16/2012, però no els tenim aquests

doblers. El que hem de fer és lluitar per tenir-los.

Moltes gràcies.
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(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Darrera intervenció del dia. Entrant a

les esmenes fetes a aquesta conselleria, el primer que crida

l’atenció són aquelles esmenes que fan referència a noves

infraestructures, ja que ara troben que fan falta, quan a

l’anterior legislatura no van considerar necessari fer-ne de

noves, com és el cas de Menorca. Afegir que en aquests

pressuposts ja hi estan incloses noves infraestructures dins la

planificació i anàlisi que realitza actualment la Conselleria de

Salut. També s’acaba d’elaborar el Pla d’infraestructures

sanitàries de les Illes Balears el qual servirà de guia per al a

planificació de totes les accions a dur a terme sobre les

infraestructures sanitàries actuals i previsió de les futures.

Ens trobam davant un pressupost que cerca blindar la

sanitat pública, amb la clara intenció de trencar amb les

retallades i copagaments que hem hagut de patir. Per tant, són

els pressuposts adreçats a millorar l’accessibilitat a la sanitat.

I ho hem parlat en aquesta cambra i en les comissions, però ho

tornaré a repetir, l’accés a la sanitat, l’educació, l’habitatge i les

mesures de protecció social són drets imprescindibles per al

desenvolupament de les persones, els estats han de garantir

l’accés real i equitatiu d’aquestes necessitats al conjunt de la

població i allunyar-se de la privatització de serveis.

Aquesta conselleria va deixar clar que treballaria per

millorar l’atenció primerenca, per la qual cosa es treballa per

transformar el model assistencial.

Si entram en l’augment de les partides per a personal, dir

també que es contempla un increment en personal i que s’ha de

fer el pla estratègic de salut mental el qual ajudarà a definir les

necessitats en aquesta àrea per a totes les illes.

Pel que fa a les esmenes en matèria de salut pública, és

evident que agradaria poder invertir més recursos, però s’han

d’optimitzar i gestionar els recursos que tenim ara.

Per acabar, una altra cosa que m’ha sobtat és la necessitat

de demanar la implantació de programes de salut que durant el

seu anterior mandat van tenir aturats. Llavors em deman: per

què els tenien aturats si consideren que són tan importants com

per fer les esmenes?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Nos abstendremos a las enmiendas

a la totalidad del Partido Popular. Apoyaremos las enmiendas

para evitar el recorte sanitario en la concertación de la NRT,

que atiende a pacientes para aliviarles el dolor crónico. Le

vuelvo a repetir a la Sra. Consellera si podría recapacitar, por

favor, con esta medida.

También apoyaremos el resto de enmiendas del Partido

Popular, creemos en la urgente necesidad de la mejora en la

dotación de los centros de salud.

También apoyaremos las enmiendas de El Pi, excepto la

9018 y la 9019.

Y nos vamos a abstener, en Ibiza se acaba de construir

ahora el servicio de oncología radioterápica en el Hospital de

Can Misses, que estará en funcionamiento la semana que viene,

ya está hecho, es verdad que es una gestión privada, pero en la

enmienda ponía construcción. Entonces, bueno, vemos que es

muy difícil ahora introducir la gestión pública, por el dinero

que ello comporta, y nos abstendremos a estas dos enmiendas.

Nada más, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari

Mixt, Gent per Formentera, PSOE.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, molt bon dia, senyores diputades, senyors diputats.

Bé, en aquest cas parlarem de salut.

Sra. Consellera, m’imagín que el primer de tot li he de

donar les gràcies per la seva paciència, perquè deu ser

complicat escoltar totes les intervencions i ha de tenir paciència

en aquest sentit.

Bé, dit això, jo vull posar en valor la feina feta per la

Conselleria de Salut, no m’amag de dir-li, vostè ja ho sap i

potser semblarà que jo tenc una certa predilecció cap a la seva

conselleria, però jo vull posar en valor, sense desmerèixer la

feina de cap membre d’aquest govern, que la Conselleria de

Salut indiscutiblement té un enorme ritme de treball i fa una

gran feina, com a mínim des del punt de vista de Formentera.

Han retornat la targeta sanitària a moltíssimes persones.

Han obert els centres de salut en horari de tarda. Han garantit

el tractament als pacients que pateixen hepatitis C. Han millorat

les condicions dels pacients i acompanyants desplaçats des de

la resta d’illes, fora de Mallorca i, a més, ho han fet en un

temps rècord, i això és molt d’agrair. Treballen per obrir un

espai residencial per a aquest colAlectiu a Son Espases. Ultimen

les feines per posar en funcionament el Servei de Radioteràpia

per a Eivissa i Formentera. Han aprovat el reforç dels serveis

específics d’urgències a l’hospital de Formentera que, si tot va

bé, serà una realitat ja per a aquest estiu. Han accedit a la nostra

demanda de reforçar el Servei de psiquiatria infantil, que és una

realitat ja en poques setmanes.
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Em consta que ja treballen per convertir l’antic hospital de

Can Misses en un centre de recursos sociosanitaris, i aquí sí

que li he de dir, Sra. Consellera, que després del descans que

vostè es mereix, i tot d’una que reprenguin l’activitat normal

del Govern, després de festes, per favor, posin-se les piles

seriosament en aquesta qüestió perquè és important, hi ha

moltíssima gent en situació vulnerable que ho espera.

Sra. Gómez, fins fa més d’un any tots aquests fets eren

somnis, els somnis dels quals en parla tant la Sra. Prohens, i no

són somnis, són realitats, no són somnis, són realitats. Per tant,

això demostra clarament que quan hi ha feina, ganes de fer-ne

i compromís els somnis es tornen realitats i nosaltres somniam

i després feim la feina i la feim possible i vostè també, Sra.

Gómez.

Sortim de la sequera i la precarietat sanitària a la qual ens

varen condemnar els pressuposts del Partit Popular, que varen

retallar fins a un 24% la despesa sanitària en aquestes illes, tot

en pro de l’eficiència econòmica, és clar, però l’eficiència

econòmica és necessària, però els que vivim aquí també tenim

dret als nostres serveis i la nostra atenció.

Per aquesta raó Formentera no donarà suport a les esmenes

presentades per part dels partits de l’oposició perquè pensam

que el ritme de feina de la seva conselleria després de cinc

mesos és un exemple a seguir.

Sra. Gómez, jo seré breu, esper que mantingui el ritme de

feina, que per a l’any 2016 faci un especial esforç en les

matèries que ara li anomenaré i que requereixen un esforç més

a mig i llarg termini, però sobre les quals esper que treballin de

valent: la consolidació de les plantilles i millora de les

condicions de treball de tot el personal sanitari, sé que ja hi fan

feina, però s’hi ha de continuar; millora del conjunt dels serveis

de salut domiciliaris, als quals també ha fet referència, i els

serveis de salut per a les persones amb malalties mentals, fent

especial atenció a Eivissa i Formentera, no perquè vulgui que

siguin més que ningú, perquè de fet no ho som, però és on

tenim majors mancances i per això li demanaria que tengui o

que segueixi tenint especial sensibilitat cap a les illes pitiüses.

I res més i ja per acabar i respecte a la facultat de medicina,

que tothom utilitza a la seva intervenció per parlar-ne, jo no

m’amag de dir -i vostès ja ho saben- que per als formenters i

formentereres la facultat de medicina no és una prioritat en

aquest moment, vostès ja ho saben. Entenc que,

independentment d’això, el Govern seguirà amb els seus plans

endavant i seguirà amb els seus compromisos, però en tot cas

sí que li he de dir que la facultat de medicina requereix molt de

sentit comú, molt de rigor, molta seriositat i des de Formentera

no donarem suport que es destini una partida important del

pressupost a la facultat de medicina, vengui de la conselleria

que vengui, sempre que això suposi anar en detriment o deixar

enrera necessitats bàsiques en matèria sanitària i en matèria

educativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria José Camps del Grup

Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sugrañes, em sap molt de greu

el seu to, de veritat, quan ha intervingut en el seu torn i he de

dir que estic totalment d’acord amb vostè quant al fet que ha fet

el discurs que ha volgut, no el discurs que li ha manat fer ningú,

però entenc que el seu discurs ha estat totalment desafortunat,

per cert, perquè res a veure amb la finalitat d’aquest debat i

òbviament ha rallat del que ha volgut i ho fa fet, entenc, des del

meu punt de vista, des d’una inacceptable falta de respecte cap

a la consellera i cap al Sr. Fuster, que ara ens torna a

acompanyar.

(Alguns aplaudiments)

No només ha incidit en la possible o dissimulada falta

d’experiència de la consellera, sembla ser que el Sr. Fuster és

aquí -vostè ho ha dit- per controlar la seva dona, sinó que el

comentari ha estat absolutament fora de lloc, un comentari

masclista i pel qual...

(Remor de veus)

...pel qual entenc que hauria de demanar disculpes, malgrat no

li quedi torn de rèplica en aquest sentit.

Dit açò, volia fer incidència que la improvisació del

pressupost no és així, sinó que és improvisació de les esmenes,

perquè moltes han estat calcades de les que vàrem presentar,

llavors a l’oposició, el Grup Parlamentari Socialista als

pressuposts de 2015.

Podríem començar per salut mental, en aquest cas el

pressupost contempla un increment de personal a cadascuna de

les gerències respecte de 2015 i encara no s’ha definit el pla

estratègic dins el pla de salut mental, que acabarà definint les

necessitats d’aquest servei a totes les illes, aquest pla

contemplarà totes les mesures necessàries i així i tot algunes de

les actuacions de promoció de salut que ja es duen a terme

poden tenir efectes beneficiosos per a la salut mental, per la

qual cosa s’ha d’avaluar.

Per altra banda, quan a transport sanitari la consellera s’ha

cansat de repetir que fa política de gestió basada en l’evidència,

per tant, en el proper concurs de transport sanitari s’inclourà un

estudi de totes les necessitats de les nostres illes i entre aquestes

l’avió medicalitzat 24 hores per a Menorca.

Drogodependència, no tota la política necessita doblers per

dur-se a terme, ja jo hem dit també a l’anterior debat. La xarxa

assistencial de drogodependència està repartida actualment

entre atenció primària del Servei de Salut de Palma, el Consell

Insular de Mallorca per a la part forana, el Consell Insular de

Menorca a Menorca i el Consell Insular d’Eivissa per a Eivissa

i Formentera. Aquesta situació, efectivament, pot generar

desigualtats encara que es manté des de fa anys i és objectiu

d’aquest govern -i així també ho ha explicat la consellera en
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repetides ocasions- resoldre aquesta situació tal i com demanen

els tres consells insulars des de fan anys integrant tota la xarxa

al Servei de Salut.

Quant a recerca i formació direm també que no a l’esmena

que presenten en relació amb la Fundació d’Investigació

Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, per a 2016

l’aportació del Govern al pressupost d’aquesta fundació

augmenta un 18% respecte de 2015 i un 21,5% respecte de

2014. Aquest pressupost assegura un correcte funcionament

d’aquesta fundació i el projecte d’acreditació de l’institut a la

vegada que posa les bases per permetre un augment de la

captació de recursos externs públics i privats.

Durant 2016 també es duran a terme accions dirigides a

millorar l’eficiència en l’ús de recursos de la fundació, així com

optimitzar la sinergia amb els altres actors en la recerca de la

comunitat autònoma.

Quant a la radioteràpia, les esmenes que presenta El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES no puc menys que dir que la

construcció de l’hospital de Can Misses va venir de la mà del

Govern Antich, sent conseller el Sr. Thomàs i sent president del

Consell d’Eivissa el Sr. Tarrés, i estava prevista, com no, la

radioteràpia. Els moviments que hi ha hagut i els quals ha agraït

el Sr. Serra la seva primera intervenció de les associacions

contra el càncer totes vénen aglutinades també pel moviment

pitiús proradioteràpia i aquest moviment ha fet possible també

que aquest servei sigui prest una realitat a Menorca. Per tant,

aquest servei, entenem, ja està contemplat al pressupost. El

retard existent quant a Menorca no ha estat per mor d’una

manca de pressupost, ni molt manco, sinó per problemes

d’interpretació amb l’empresa adjudicatària ara mateix, i pel

que fa a Eivissa i Formentera el servei està adjudicat i en breu

començarà a desenvolupar la seva activitat.

Quant a salut pública, cap paraula digué el darrer conseller

dels tres que va tenir aquesta comunitat autònoma a l’anterior

legislatura en relació amb programes de càncer, seguretat

laboral, alimentària, vacunes, investigació, farmàcia i ara en fan

esmenes. Bé, idò continuam amb la línia d’incoherència a la

qual he fet esment a les meves primeres intervencions, són

temes que vostès varen abandonar totalment durant l’anterior

legislatura i no és necessari augmentar les partides previstes en

aquest pressupost que és el que... realment necessita... aquestes

partides per fer les polítiques que s’ha marcat la conselleria.

Infraestructures hospitalàries, àmbit sociosanitari, el

pressupost preveu l’anàlisi de les necessitats sociosanitàries que

estaran previstes i cobertes i, Sra. Sugrañes, no es preocupi pel

centre sociosanitari de Menorca, ha demanat per a quan, i jo li

deman: per a 2011, per a 2012? Vostès ho duien al seu

programa electoral, que sorprenentment va desaparèixer

d’aquest darrer programa electoral, el duien el 2011 i no el

2015. I va ser el Govern Bauzá qui va intentar retornar el centre

sociosanitari..., bé, l’edifici de Verge del Toro a la Tresoreria

General de la Seguretat Social, si vostès haguessin fet la feina

que tocava açò ja no seria una tasca pendent d’aquest govern.

Quant a la resta d’infraestructures hospitalàries, és cert, Sra.

Sureda, es va transaccionar la seva esmena en relació amb

l’hospital de Manacor. I quant a infraestructures d’atenció

primària, totes les esmenes que es varen transaccionar que

varen ser set en total en fan decaure quatre del Partit Popular

que a més entenem que no estaven formulades correctament.

Així i tot, els altres que no estan previstos dins aquestes

esmenes s’està acabant el pla d’infraestructures sanitàries que

servirà com a guia per a aquesta planificació i es duran a terme

totes aquelles actuacions que realment siguin necessàries. 

Mantenir la neuroreflexoteràpia, bé, idò podem entrar a

aquesta qüestió, l’esmena serà rebutjada, no l’aprovarem i no

l’aprovarem perquè no està inclosa dins la cartera del Sistema

Nacional de Salut. I els he de recordar que el Grup

Parlamentari Socialista va presentar el 2012 una proposició no

de llei per la qual s’aprovà que es finançàs allò que tingués

evidència i estigués reconegut dins la cartera de serveis del

Sistema Nacional de Salut, aquesta tècnica a la qual vostès es

refereixen no acompleix cap d’aquests dos requisits, i li he de

recordar que va ser aprovat per aquest parlament i que el Grup

Parlamentari Popular va votar a favor d’aquesta proposició no

de llei; és a dir, som davant d’una altra de les incoherències del

Partit Popular en demanar ara, d’aquesta manera tan

apassionada, que s’aprovi aquesta esmena i igualment contestar

a la Sra. Ballester en aquests termes.

Quant a la facultat de medicina pot ser val la pena dir que

no està pressupostada, certament, s’ha hagut de renovar

l’acreditació, està entregada al ministeri pendent de resposta,

però els he de confirmar que realment és desig d’aquest govern

i del grup parlamentari que li dóna suport que sigui una realitat

el proper curs, i es fa feina conjuntament amb la Universitat de

les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i la Conselleria de

Salut. Vull recordar-los igualment que necessitarem fons

externs i es poden aconseguir fons europeus per a aquesta

finalitat.

Vull fer-li un comentari també en relació..., que m’he

oblidat en la meva primera... inicialment, a la pinche a què ens

ha fet referència la Sra. Sugrañes, dir-li que la pinche de cuina

té més de 500 hores de formació en prevenció de riscs laborals

i que, en qualsevol cas, el seu comentari ha estat també

absolutament classista en aquest sentit. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Acab, molt breument, ja se m’acaba el temps. No donarem

suport a les altres esmenes que vostès han presentat i només...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

... volia fer un comentari, que totes aquestes esmenes que

vostès formulen, d’on treuen els doblers? Ha estat un debat

recurrent durant tot aquest matí, així també ho ha fet la Sra.

Fernández en la seva intervenció. Idò, bé, les esmenes

presentades pel Grup Parlamentari Popular, les d’El Pi no

perquè afectaven precisament partides concretes i estaven molt

correctes, però en aquest cas les esmenes del Grup Parlamentari

Popular afectaven secció 15, gestió espais naturals protegits,
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500.000 euros; recursos marins i ordenació del sector pesquer,

200.000 euros; foment sector agrari, 500.000 euros; Direcció

Serveis Generals de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 25.000

euros; sanejament i depuració d’aigües, 67.000 euros; Directiva

marc de l’aigua, 500.000 euros. És a dir, un total d’1.792.000

euros a la secció 15.

Secció 25, Territori i energia, Serveis Ferroviaris de

Mallorca, 3.542.000 euros; Ports de les Illes Balears, 6.800.000

euros. Total 10.442.000 euros. 

I afectam, com no, també la secció 26, Transparència,

Participació i Cultura, Institut d’Estudis Baleàrics, 600.000

euros; Orquestra Simfònica de les Illes Balears, 550.000 euros;

Institut d’Estudis Baleàrics a un altre subconcepte, a un altre

programa, 500.000 euros, i planificació i normalització de la

llengua catalana, 156.000 euros; participació i transparència,

200.000 euros. Total 2.006.000 euros d’afectació.

Per tant, rebutjarem totes aquestes esmenes, no es poden

aprovar de cap manera per tot els que els he explicat i només

vull acabar dient que, efectivament, aquest govern sí escolta i

aprova aquelles... el Govern escolta i el grup parlamentari que

dóna suport al Govern ha estat capaç d’aprovar 40 esmenes de

l’oposició, cosa que vostès no varen ser capaços de fer l’any

passat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclosos els debats, procedirem a la seva votació.

A continuació votarem els debats 7, 8, 9 i 10.

Debat número 7, de totalitat i globalitat, agrupació de la

Secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,

amb les seccions i entitats afins. Votació conjunta de les

esmenes del Grup Parlamentari Popular 9349, 9450, 9348,

9352, 9473 i 9474. Comença la votació. Votam.

Vots a favor: 22; vots en contra: 33; abstencions: 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9361, 9363, 9427, 9370, 9337, 9355 i

9364. Votam.

Vots a favor: 21; vots en contra: 33; abstencions: 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9338 i 9372. Votam.

Vots a favor: 24; vots en contra: 33.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor: 19; vots en contra: 33; abstencions: 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS núm. 9033. Votam.

Vots a favor: 22; vots en contra: 32; abstencions: 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 9031.

Votam.

Vots a favor: 3; vots en contra: 33; abstencions: 21.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 8985,

8988, 8989, 9029, 9030, 9034 i 9027. Votam.

Vots a favor: 5; vots en contra: 52.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam.

Vots a favor: 24; vots en contra: 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans. Votam.

Vots a favor: 21; vots en contra: 33; abstencions. 3.

Debat número 8, de totalitat i globalitat, agrupació de la

Secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, amb les

seccions i entitats afins. Votació de l’esmena del Grup

Parlamentari Popular RGE núm. 9322. Votam.

Vots a favor 24; vots en contra 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9146, 9147, 9148, 9321, 9320, 9323 i

9319. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 36.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9314, 9315, 9316, 9317 i 9318. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 33; abstencions 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9313. Votam.

Vots a favor 19; vots en contra 35; abstencions 3.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Popular, a excepció de l’esmena 9334 que ha estat

retirada. Votam.

Vots a favor 19; vots en contra 33; abstencions 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans

RGE núm. 9562. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 33; abstencions 3.
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Passam al debat número 9, de totalitat, agrupació de la

secció 18, Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats

afins. Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular. Votam.

Vots a favor 19; vots en contra 33; abstencions 5.

Per finalitzar procedim a la votació del debat número 10, de

globalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut, amb

les seccions i entitats afins. Votació conjunta de les esmenes

del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 9259, 9260, 9261 i

9262. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 33; abstencions 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9258. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 36.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9234, 9263, 9264, 9265, 9238 i 9237.

Votam.

Vots a favor 24; vots en contra 33.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 33; abstencions 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9015

i 9017. Votam.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Havíem demanat votació separada d’aquestes esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha fet votació separada de la 9015 i 9017.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

D’acord, les altres, les altres. Perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

És correcte..

(Remor de veus)

Té la paraula Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ja que era una esmena d’El Pi, a nosaltres tres ens agradaria

que se repetís la votació per saber què voten els que no han

votat. És per saber això, és per si hi ha una divisió o no hi és.

Gràcies.

(Rialles i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Repetim la votació de les esmenes 9015 i 9017 del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam.

Vots a favor 24; vots en contra 33.

Votació conjunta de les esmenes 9018 i 9019 del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam.

Vots a favor 3; vots en contra 51; abstencions 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Votam.

Vots a favor 5; vots en contra 52.

Fem un recés per dinar. Ens tornam veure a les 16.00 hores.
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