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EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam al debat 8, de totalitat i globalitat... -silenci, per
favor- de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular.
Secció 18, Conselleria de Salut, 13935; secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears, 13936; E22, Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears, 13937; F12, Fundació Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears, 13938; F14, Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull,
13939.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 18, Conselleria
de Salut, 14390.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular..., -
silenci, per favor-, Secció  18, Conselleria de Salut, al
programa 411E, finançament sanitari, 14078, 14079, 14081,
14082, 14083, 14084, 14085, 14086, 14087, 14088, 14089,
14090, 14091, 14092, 14093, 14094, 14095, 14096, 14097,
14098, 14099, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14181,
14182, 14183, 14232, 14233 i 14101; al programa 413E, Pla
autonòmic de drogues, 14080.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 18, Conselleria de Salut, al programa
411E, finançament sanitari, 13759; al programa 541A, recerca
i desenvolupament, 13790. Secció 60, Servei de Salut de les
Illes Balears, al programa 412A, Atenció Primària de Salut,
13780, 13781 i 13782. E22, Gestió Sanitària i Assistencial de
les Illes Balears, 13772.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 18, Conselleria
de Salut, al programa 411E, finançament sanitari, 14395 ,
14418, 14391, 14393, 14394, 14396, 14488, 14392, 14397
i 14398; al programa 413B, programes de salut pública,
14417. Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al
programa 411B, administració i serveis generals d’assistència
sanitària, 14415, 14490 i 14416, al programa 411C, formació
del personal sanitari, 14419, 14428, 14429 i 14430 ; al
programa 412B, atenció especialitzada de salut, 14489.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Secció 18,
Conselleria de Salut, al programa 413E, Pla autonòmic de
drogues, 14364.

Grup Parlamentari Mixt, Sra. Consuelo Huertas. Secció
18, Conselleria de Salut, al programa 411A, direcció i serveis
generals de salut, 14379.

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera. Secció 18,
Conselleria de Salut, 14573; al programa 411A, direcció i
serveis generals de salut, 14532; al programa 413B,
programes de salut pública, 14533 i 14543. Secció 60, Servei
de Salut de les Illes Balears, al programa 411B, administració
i serveis generals de l’assistència sanitària, 14535 i 14536.

Per a la defensa conjunta de les esmenes..

(Remor de veus)

...pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, en aquest darrer pressupost ja és el moment de fer
balanç de legislatura i en resum el que es pot dir és que han
disposat de 1.350 milions més que fins ara, que a l’anterior
legislatura, que volien prioritzar les persones, però han
prioritzat les infraestructures, però sobretot els anuncis de les
infraestructures, que han intentat rendibilitzar mediàticament
les inversions en anunciar-les vint vegades, com Son Dureta,
i que un dels principals problemes d’aquesta comunitat que és
la falta de determinats professionals sanitaris persisteix a
pesar del seu vuit per u que és una de les raons de la saturació
de les urgències hospitalàries i les llistes d’espera
d’especialistes de primària i de proves radiològiques, que no
han baixat proporcionalment amb els recursos invertits.

Per tant, el primer que vull fer és agrair la feina dels
professionals sanitaris públics d’aquesta comunitat que
mantenen la seva qualitat a un gran nivell a pesar d’una gestió
política deficient i massa vegades erràtica.

I en l’àmbit parlamentari i davant la incapacitat de mirar
cap endavant hem hagut d’escolar aquí per omplir el buit de les
respostes de la consellera el reguitzell del passat manipulat a
l’hora de contestar propostes de present i de futur, però ja ha
quedat clar que les primeres retallades, com a ells els agrada
dir, d’una crisi que han negat fins fa poc es varen produir al
Govern estatal del president Rodríguez Zapatero amb tres
reials decrets en els quals entre coses es congelaven les
pensions i a Balears el primer pressupost retallat va ser el de
l’esquerra de 2010 on Salut es va reduir un 6,9% respecte del
2009 i a pesar d’això el Govern del Partit Popular al 2011 va
rebre el resultat d’un govern fallit, que no podia pagar les
nòmines, que gastava 1.300 milions més del que ingressava i
que tenia 1.600 milions en factures impagades i associacions
de persones amb discapacitat a les portes d’aquest parlament
exigint cobrar la seva feina, com molts han oblidat aquí a la
vista de la intervenció a la secció anterior.

Vostès varen generar un dèficit d’uns 4.000 milions
d’euros al darrer govern del pacte de progrés que feia un total
arrossegat d’altres legislatures de 9.000 milions d’euros i, en
comptes d’assumir-ho en la part que els tocava, durant tota
aquesta legislatura han utilitzat els ajustaments o retallades,
com els agrada dir, necessaris per a la sostenibilitat dels
serveis del govern anterior com a pilar fonamental de la crítica
política per justificar la seva gestió.

Ajustaments o retallades, mira per on, que també es varen
fer a altres comunitat autònomes com Catalunya o Andalusia
i que no haver-se fet aquí el dèficit hagués estat no de 9.000,
sinó de 12.000 milions d’euros.

El Partit Popular va frenar un dèficit galopant que els ha
servit, a vostès, per remuntar la situació econòmica i aquí hi
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ha la diferència inicial entre les dues legislatures. Vostès han
tengut fins ara 1.350 milions més. Per tant, el punt de partida
de les dues legislatures ha estat i és molt diferent.

Les vagues sanitàries d’Andalusia i Catalunya són un
exemple que els ajustaments no varen ser ni únicament en
aquesta comunitat autònoma ni per qüestions ideològiques,
perquè a l’anterior legislatura tots els governs de diferents
colors polítics els varen haver de fer. Catalunya, per exemple,
va retallar un 27% del pressupost sanitari, la diferència... quina
diferència era?, idò la diferència era que aquestes comunitats
no eren del Partit Popular. 

Per això encara arrosseguen dèficits assistencials prou
importants, encara més que aquí on, a pesar del context
econòmic, el Partit Popular va mantenir el sistema sanitari a
ple rendiment i els el va entregar, a vostès, amb una millora
econòmica franca que ha possibilitat les actuacions que ara
defineixen com un canvi ideològic, però que és el resultat d’un
conjunt de mesures necessàries per salvar la sostenibilitat del
sistema sanitari, la liquiditat d’aquell govern i la recuperació
econòmica d’aquest, però a 2016, 2017 i 2018 l’increment
econòmic pressupostari percentual de la Conselleria de Salut
ha estat inferior al de la comunitat.

Per tant, a pesar de reconèixer un augment important al
pressupost de Salut en termes absoluts, en valors relatius és un
pressupost que ha perdut pes específic dins el total del Govern
a pesar que aquest any sigui superior a l’augment de la
comunitat però que a la vegada és inferior a l’augment d’altres
conselleries.

Per tant, dèficit a la política econòmica a Salut i opacitat
parlamentària són dues raons que ens han duit a presentar
aquest any l’esmena a la totalitat, però també, i com a tercera
raó, el dèficit de gestió.

Com he dit, ha arribat l’hora de fer balanços i també vull
dir -com he dit altres vegades- que reconec que l’equip de la
conselleria ha fet feina i vostè també ha treballat, Sra.
Consellera, però un pressupost més elevat en Salut i hores de
feina no vol dir bona gestió perquè sovint no s’ha gestionat bé
per mor de decisions polítiques equivocades que han originat
nombrosos conflictes al personal sanitari i que hem anat
denunciant durant aquests anys perquè des del principi de
legislatura aquest personal ha estat treballant en tensió, com
dic, a pesar dels recursos econòmics d’aquest govern en
aquesta legislatura.

Saturació d’urgències amb plantes tancades, situació que
es repeteix des dels darrers de l’any... des del 2015, aplicació
tard del Pla de contingència, tancament de consultes de
primària tant de familia com de pediatria, falta de diàleg amb
sindicats, cartes de professionals sanitaris dirigides
directament a la consellera en què es denunciava la falta de
metges i infermeres, denúncies internes per falta de
transparència al repartiment d’incentius, plantilles que han
tingut funcionat amb un 50% del personal com pediatres,
anestesistes i radiòlegs, retallades a determinades gerències
a costa de les reduccions de jornada, nous circuits

assistencials, entre cometes, a oncologia que després varen
haver de rectificar, desabastiment de vacunes per causes
totalment imputables a la conselleria, cap avanç en el cribratge
poblacional de càncer de còlon i de recte seguint amb la
cobertura parcial a Mallorca, i cap avanç en el camp de la
cronicitat amb un (...) superficial incomplert i centralista.

Tampoc no s’han cobert les baixes de metges i infermers
al 061 en plena temporada d’estiu, d’aquest any, però fins i tot
el divendres16 de novembre, el dia del deplorable crim, de les
tres UVI mòbils de Palma només hi havia metge a una.

Tampoc no han reduït de forma definitiva ni la llista
d’espera d’especialitats, que és escandalosa, per a segones
visites ni quirúrgica ni per a proves radiològiques on han
tengut llista d’espera per a mamografies, tant preferents com
ordinàries, fins i tot a Son Espases per no poder aconseguir
substitucions de radiòlegs.

També han tengut problemes assistencials als centres de
salut, amb els metges de família més saturats d’Espanya i amb
més targetes sanitàries.

I mentre aquesta llista d’espera no baixa proporcionalment
als recursos que s’hi dediquen aquest any 600.000 pacients no
han acudit a consultes i la conselleria aquí tampoc no actua
perquè aquestes xifres s’han repetit durant tota la legislatura
a pesar d’aquesta llistes d’espera.

I la inversió a salut mental a pesar d’un pla presentat a
darrera hora es manté endarrerida respecte a altres
especialitats que no han de lluitar contra els estigmes que
encara apareixen al voltant d’una malaltia psiquiàtrica que per
altra part presenta una prevalença cada vegada més elevada.

A salut mental es treballa en xarxa, però no en aquesta
comunitat perquè la política ha estat assistencial, no
comunitària com hauria de ser (...) actualment i com hauria de
ser sobretot aquesta atenció a la salut mental.

Les actuacions amb la Conselleria de Benestar Social i
amb Educació són puntals i amb la de Treball són inexistents,
com han estat també inexistents amb ajuntaments i consells,
mentre  la consellera ens ha parlat d’abordatge
multidisciplinar, d’optimització de recursos o de treballar la
cronicitat en salut mental amb un doble discurs de dir una cosa
aquí i fer l’altra a fora, que ja coneixem, perquè vull destacar
aquí també aquest doble discurs.

I són altres exemples el fet que després d’anunciar
l’eliminació del copagament sanitari el mantenen per a rendes
superiors a 100.000 euros perquè, és clar, els que guanyen
99.000 euros no poden pagar el que costen els medicaments,
no és així, Sra. Consellera? Idò aquesta manera no deixa de ser
un copagament farmacèutic, no han suprimit el copagament
farmacèutic. 

Un altres exemple ha estat i és el seu discurs en contra de
l’assistència mèdica privada, és a dir, d’assistència concertada
com a una mostra més que tampoc no gestionen bé la realitat
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assistencial i que d’alguna manera es reflecteix a la gestió, al
personal sanitari i a l’usuari que ha de rebre una assistència
sanitària demonitzada per l’esquerra únicament perquè és
concertada i que genera dubtes a aquest usuari que l’únic que
vol fer és curar-se.

Mentrestant la radioteràpia concertada funciona i es
preparen els concerts pel Decret de garantia de demora pel
qual, quan acabi aquesta legislatura, hi haurà més concerts amb
la privada que quan vostè va arribar.

Per altra part, davant un dels principals problemes
d’aquesta comunitat com és la falta de personal sanitari,
sobretot de metges, fan un decret antifidelitzador del català
com a requisit, fet únicament amb criteris polítics lingüístics
i deixant l’assistència de la salut a les persones en segon pla.

Ni tan sols han intentat compensar l’efecte del decret amb
una mesura com podria ser l’equiparació amb Canàries del
complement de fidelització que es demana des de fa temps i
ara el poden pagar.

Per això hem presentat esmenes a la totalitat, però també
presentam esmenes parcials, esmenes que totes es poden
negociar, fins i tot a la baixa, fins i tot les podem prioritzar si
vostè vol entrar al debat, cosa que no crec atès el que va passar
a comissió on se’ns va aprovar una única esmena, una esmena
puntual, la de posar un administratiu a Cala en Porter. Moltes
gràcies, Sra. Consellera.

Quant a les esmenes parcials, que les ampliaré en la segona
intervenció, vull destacar una partida per posar-la damunt la
taula, hem posat 10 milions d’euros, però pensam que es pot
rebaixar si s’arriba a consensuar aquesta partida perquè la
posem damunt la taula, no per intentar fer que la gent i el
personal professional sanitaris que ens falten puguin venir
aquí, que sigui un atractiu més venir aquí, que el problema de
la vida actualment aquí, de Balears que és cara, no sigui un
impediment més a l’hora de què venguin determinades
especialitats, determinats professionals sanitaris que ens fan
falta. No es tracta de posar un incentiu que sigui per a sempre,
ni un incentiu que sigui alt, es tracta de posar damunt la taula
dels sindicats i acordar-ho. No fa falta que sigui definitiu, pot
ser absolutament temporal i en base a la demanda dels
professionals. Perquè si no, del contrari, en cas de què vostè
no actuï en aquest punt, haurà deixat d’actuar en un dels
principals problemes d’aquesta comunitat.

Gràcies Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(EL Sr. Vicepresident primer substitueix el president en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos hemos registrado un total 21 enmiendas a la
sección 18, la Conselleria de Sanidad, de las cuales una es a la
totalidad y la enmienda a la totalidad se basa en nuestra
discrepancia en la gestión y en la organización de las políticas
sanitarias que generan enormes bolsas de ineficiencia en esta
conselleria; además, una conselleria que por su gestión ha
generado grandes tensiones entre el personal sanitario y una
elevada presión asistencial.

Mire, seguimos con la falta de transparencia en las
abultadas listas de espera y en esta legislatura le quiero
recordar a la consellera que se ha incumplido reiteradamente
un acuerdo con Ciudadanos que fue la de nombrar al Defensor
del usuario a principios de 2017. Y sin embargo a cinco meses
de acabar la legislatura, resulta que nombran a esta persona y
resulta que nombran a un cargo del Partido Socialista para
controlar la gestión del Partido Socialista. Ya me dirá usted la
independencia de este señor para defender al paciente. La
verdad es que sorprende, o no sorprende, lo mucho que le
cuesta a este gobierno del pacto regenerar la forma de hacer
política y el miedo que le tiene a los organismos de control
independientes.

Y bueno, en segundo lugar echamos en falta en este
presupuesto medidas contundentes de fidelización en los
profesionales sanitarios, ya sea vía incentivos económicos o
de formación, que ataje uno de los problemas de nuestra
sanidad, que nosotros también se lo venimos diciendo en esta
legislatura, que es la falta de profesionales sanitarios.
Tenemos departamentos con plazas presupuestadas, pero con
plazas sin médicos, con plazas sin profesionales sanitarios,
que no vienen y los que vienen o los que están se van, estando
numerosos departamentos incompletos, como por ejemplo en
el Mateu Orfila, que tienen 400 pacientes en espera de
rehabilitación, faltan pediatras, anestesistas, radiólogos,
cirujanos, alergólogos, neurocirujanos, perdón.

Y mire también echamos falta en el presupuesto una
inversión en innovación en hospitales, como por ejemplo Son
Llàtzer, porque muchas son las promesas, pero poco son los
resultados. Nosotros como sabe, proponemos de nuevo la
compra e instalación de un aparato de resonancia magnética,
para ayudar así a reducir las listas de espera. Y mire, existe una
falta de medios humanos en atención primaria que
desembocan en sobrecargar a los centros a una presión
asistencial inasumible, como está ocurriendo con el PAC de
Marratxí, que va a tener que asumir las urgencias de tres
barrios de Palma, con casi 24.000 tarjetas más. Y seguimos
con ecógrafos embalados en numerosos centros de salud,
debido a la falta de los cursos de formación. 

Por otra parte y en cuanto a la gestión, y es una
recriminación que le hemos hecho desde Ciudadanos en esta
legislatura también, no existe un análisis de los resultados que
sea transparente por centro de salud, por servicio, por sección,
para mejorar en calidad asistencial. Necesitamos, consellera,
un portal de transparencia con unos indicadores de resultados,
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que nos hagan posible medir el funcionamiento del sistema.
Necesitamos transparencia a nivel de gasto pormenorizado y
de resultados.

Y por no extenderme más, iré directamente a les
enmiendas que son más concretas. Comentarle que existe una
falta de inversión en infraestructuras que no se ha hecho, pese
a anunciarse cada año. Ustedes dicen que este año se vuelven
a aumentar las partidas en infraestructuras, pero la verdad es
que son las mismas partidas que en años anteriores, que
persisten por no haberse ejecutado las obras anunciadas.

En cuanto a las enmiendas comentar una enmienda
importante a nuestro punto de ver, que es 1 millón de euros
para la aplicación de objetivos y medidas para el Plan de salud
mental.

Tenemos una enmienda que va dirigida a la creación de la
unidad itinerante de atención al pie diabético y al pie de riesgo
en centros de atención primaria. Sabe usted que es una
iniciativa avalada en la Comisión de Sanidad estudiar la
viabilidad de esta unidad. 

Por otra parte tenemos una serie de enmiendas
importantes, donde se destinan a aumentar el personal de
atención primaria. Una de ellas es específica para los
refuerzos en los centros de salud en zonas turísticas en
temporada alta, así como las urgencias de Son Espases y Can
Misses. 

Y otra de las enmiendas está para aumentar los servicios de
urgencia de atención primaria en hospitales durante los tres
meses de presión asistencial por las enfermedades derivadas
del frío, con posible riesgo de epidemias gripales. Esta
también fue otra iniciativa que lo que pretendíamos es que
esto quedara registrado en las agendas anuales.

Por otra parte proponemos una partida para aumentar la
seguridad en los centros de atención primaria. Es una
enmienda que también llevan otros grupos y que consideramos
importante y así nos lo han manifestado el personal sanitario,
sobre todo en los centros de salud. Promesas de la consellera
muy reiteradas, pero que al final no acaban haciéndose
factibles. Como también nos han trasmitido la necesidad de la
compra de vehículos para los sanitarios de atención primaria
que se desplazan a los domicilios. En nuestra enmienda
además proponemos ya de paso que sean vehículos eléctricos.

Y mire, hay otra serie de enmiendas que van dirigidas a
infraestructuras, como el nuevo PAC de Manacor. Y ya las
ineludibles obras necesarias en el Hospital General y en
Hospital Psiquiátrico.

Por último ya comentarle una enmienda que va destinada
a que la conselleria haga una página web específica para dar
publicidad al Plan de infraestructuras sanitarias, consellera; es
algo que le pedimos reiteradamente también desde
Ciudadanos, de todas aquellas obras proyectadas, pero dando
publicidad a su estado de ejecución y con memoria económica
y temporalizando cada una de ellas, porque sino cada vez que

comparece usted en la comisión nos encontramos con los
mismos proyectos sobre la mesa y nos va diciendo lo mismo.
Sinceramente nos gustaría que se hiciera esta página web,
donde se publicitara el estado de ejecución de cada uno de los
proyectos de centro de atención primaria que dice usted que
se va a invertir, porque se habla mucho de futuro, pero al final
el presente nadie sabe cómo está la realidad.

Y una de las enmiendas también importantes -y ya acabo-
es una campaña dirigida a menores sobre la concienciación
alimentaria para reducir el consumo de azúcares y de
productos con elevada concentración de grasas. Es muy
importante a nivel de los menores trabajar en estas medidas.

Y ya por último también consideramos importante, como
sabe que también es una enmienda reiterada de Ciudadanos,
ese estudio técnico que se nos aprobó en comisión, para que
se analizara de manera rigurosa la posibilidad de implementar
un nuevo servicio de transplante hepático en el hospital de
referencia de Son Espases, que además de ser un salto
cualitativo en el sistema para el paciente, también es evidente
que lo será para la práctica clínica y para nuestros hospitales.

Y nada más, en la réplica yo daré conocimiento de cómo
vamos a posicionarnos en las enmiendas de los demás.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara la
intervenció del Govern per obrir la qüestió incidental. Té la
paraula la Sra. Consellera de Salut Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bona tarda. Moltíssimes gràcies,
diputats i diputades, que sou aquí a la sala escoltant perquè no
és un horari gens saludable, però així i tot ja he de dir que
tenia una certa son i m’he despert de cop, no?, m’he despert de
cop després de sentir les intervencions de la Sra. Ballester i
del Sr. Serra. Hagués agraït una cosa i és valentia, no sé si
valentia o inconsciència. Estic segura que el Sr. Rivera o el Sr.
Casado haguessin dit: “enmienda a la  totalidad”, per què?
Perquè s’ha de recentralitzar la sanitat pública, perquè no té
sentit que hi hagi autonomies que gestionin la sanitat pública.
És a dir, aquest debat tal vegada hagués estat un poc més... no
sé, un poc més raonable i hagués entès l’esmena a la totalitat,
perquè de moment no l’he entesa.

En qualsevol cas, és un honor i un privilegi per a mi ser
aquí i defensar els pressuposts de l’any 2019 perquè al final de
la legislatura hem de dir que som positius i optimistes, estic
contenta haver-los despertat; amb humilitat, amb humilitat
podem dir que estam satisfets i ens sentim orgullosos de
moltes de les mesures que s’han posat en marxa al llarg de la
legislatura, i dic amb humilitat perquè sé i som conscient que
queda moltíssim a fer.
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Enfilam la recta final de la legislatura amb uns bons
pressuposts. La gestió de la sanitat és apassionant i, com diu
l’Organització Mundial de la Salut, serveix per donar vida als
anys. 

Hem pogut dissenyar polítiques que permetin a les
persones viure amb més qualitat de vida. Els pressuposts són
una radiografia en alta definició del que pretén un govern,
reflecteixen les prioritats; la radiografia de la legislatura
anterior necessitava transformació, una transformació
profunda i urgent de la sanitat pública.

Estic convençuda que per poder gestionar la salut dels
ciutadans s’ha de fer des de l’evidència, des de l’evidència
científica, demanam que els professionals treballen amb
evidència, els gestors han de treballar amb evidència i  e ls
polítics tenim l’obligació, també, de treballar des de
l’evidència. Els posaré una sèrie d’exemples, la Fundació
Alternativa FOESSA constata els efectes negatius sobre la
població exclosa de la sanitat o del tancament dels centres de
salut. Decisions equivocades, Sr. Camps, en contra del conjunt
de la ciutadania. 

L’evidència ens diu que l’assistència sanitària serà més
eficient si l’orientam cap a l’atenció primària i cap a la
promoció de la salut i aquest govern ha apostat clarament per
l’atenció primària i per la promoció de la salut. 

Un altre exemple, en el darrer baròmetre sanitari de l’any
2017 el 5% de la població no tenia accés als medicaments,
deien que no tenien accés als medicaments per raons
econòmiques; 2,1 milions de persones a Espanya no han pogut
garantir el seu dret a la salut per culpa del copagament sanitari
als pensionistes l’any 2012, 2,1 milions de persones no poden
comprar els medicaments per aquests motius. Tenim estudis
d’adherència que varen demostrar que el primer any de la
mesura del copagament sanitari l’any 2012 el 10%
empitjoraren la seva adherència.

Qui, senyores diputades, senyors diputats, té més
responsabilitat o més obligació de parlar i de sentir aquestes
persones que es troben en una situació de desavantatge o
persones més desfavorides? Qui es preocupa per les
desigualtats? A qui li importa? Doncs, crec que tenim molta
responsabilitat i, a més, som molt conscient que les nostres
decisions tenen conseqüències, sempre tenen conseqüències,
a vegades positives, a vegades negatives. Per tant, n'hem de ser
molt conscients.

Aquest parlament i el mateix defensor del poble han
demanat que es modifiqui la normativa del copagament per
garantir que les persones puguin tenir els medicaments que
necessiten perquè es tracta de la seva salut. 

Per això, aquest govern eliminarà el copagament
farmacèutic a 190.000 pensionistes, Sr. Serra, 1.500 cobren
rendes superiors a 100.000 euros...

(Alguns aplaudiments)

... parlam de 190.000 pensionistes. Si vostès col·laboren en
l’aprovació d’aquests pressuposts, doncs també col·laboraran
en aquesta mesura, per això no entenc l’esmena a la totalitat.
No es governa la salut a cop de titulars sinó des de l’evidència
i amb una mirada a mig i a llarg termini. 

En relació amb els  pressuposts de 2019 a comissió els
vaig donar molts de detalls, moltes xifres, crec que tot el que
hi vaig poder en el temps que vàrem tenir i crec que avui toca
parlar de transformació, no només de recuperació de drets,
que n’hem parlat durant la legislatura, però no només s’han de
recuperar drets, estic d’acord, s’han de transformar.

De 2015 a 2019, vostè ho ha dit, l’increment pressupostari
és de 410 milions, un pressupost que trenca amb les retallades
i transforma; un pressupost que apuntala l’aposta per un nou
model d’atenció a la cronicitat i a atenció primària, el canvi és
imparable; un pressupost que ha permès doblar la inversió en
recerca, Sra. Ballester, doblar la inversió en recerca, hem
sortit a un estudi fa molt pocs dies, si vostè llegeix els
mitjans, que sí els llegeix, juntament amb Múrcia les úniques
comunitats autònomes que ens hem posat com a abans de la
crisi en temes d’inversió; un pressupost gestionat amb
professionalitat i eficiència, i el cert és que probablement aquí
és on més em toquen la fibra i on més em desperten; un
pressupost per llevar el copagament farmacèutic , per
prioritzar la promoció de la salut i la defensa dels
consumidors, per això reforçam també la inspecció de
consum i el laboratori de salut pública.

Els drets es garanteixen posant-hi voluntat política i els
recursos adients, el camí està dibuixat de manera consensuada
amb els professionals, Sr. Serra; si vàrem tenir no sé quanta
gent, mils, milers de persones cridant al carrer durant la
passada legislatura; hi ha coses que no haurien de dir, no ho
haurien de dir. Tenim reunions setmanals amb els sindicats,
clar que no sempre hi estarem d’acord, no sempre els acords
seran amb unanimitat, però hi ha hagut molt d’acord en aquesta
legislatura. 

A més, he de dir que també s’ha incorporat la veu dels
pacients, a la fi, a la fi, hem incorporat la veu dels pacients, hi
són a totes les nostres estructures de decisió els pacients.
Parli amb els pacients actius.

Tenim un pla estratègic escrit de la Conselleria de Salut,
un pla estratègic de salut mental, un pla d’atenció a la
cronicitat, un programa de pacient actiu, una estratègia de
promoció de la salut; per posar uns exemples, i això no
costava doblers, Sr. Serra, això no costava doblers, ho hem fet
nosaltres, ho han fet els directius que aquí m’acompanyen
escrivint en el seu temps lliure perquè durant la setmana és
molt complicat. 

Tota la tasca administrativa per rebre solars ..., em diu, Sra.
Ballester, les infraestructures es mouen, però si no es mouen
de lloc afortunadament; les infraestructures, la consecució...
doncs, es va... va canviant al llarg del temps, va canviant, és que
hem passat de tenir Verge del Toro que es retornava, s’estava
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retornant a la Tresoreria de la Seguretat Social a haver-ho de
recuperar, haver de fer tota la gestió administrativa...

(Alguns aplaudiments)

... amb Verge del Toro, a començar un projecte, a estudiar la
situació de l’edifici, fer el projecte arquitectònic, fer... que ja
està fet i ara adjudicarem l’obra i començaran les obres.

Té raó, miri, avui mateix amb el meu equip miràvem com
podem explicar a la població totes aquestes infraestructures
i hem estat precisament revisant la pàgina d’Educació, que ho
ha fet, ho ha fet molt bé. Doncs, no tenim més mans, però crec
que podrem fer-ho.

Mesures sense cost. Aquestes mesures sense cost
demostren planificació i eficiència en la gestió precisament.
Aquests pressuposts de 2019 ens permetran apropar més
serveis, la ciutadania tendrà més drets, hi haurà menys
deficiències... diferències, perdó, a l’atenció sanitària a les
nostres illes. Per exemple, ja li he dit, els pensionistes no
hauran de pagar per tenir accés als medicaments, i els que
tenen rendes de més de 100.000 euros no em preocupen, Sr.
Serra, li he dir que no em preocupen, o sigui, no. 

El Decret de garantia de demora i el... però són els trams
de la llei, vostè sap que els trams són fins a 18, de 18 a 100 i
més de 100. Per tant, havíem de tallar a qualque banda, doncs,
hem tallat on hem pensat que era just. 

El Decret de garantia de demora i el Defensor dels usuaris
són una mostra dels drets recuperats. Sra. Ballester, vostè no
hi era i jo tampoc, jo sí, feina al sistema sanitari públic, però
és que la situació de partida de 2015 era molt complexa, molt
complexa, l’han reconeguda molts i amb una situació de llistes
d’esperes molt complexa. 

Per tant, evidentment, tot això s’ha de recuperar, no sé si
en sis mesos, jo no treball per a les eleccions, amb la mirada
posada en les eleccions, tenim una mirada a mitjà i a llarg
termini. Jo sí, senyors diputats. 

Tendrem la gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i de
Can Misses, una mesura d’equitat. Que hem tardat molt?, sí,
hem tardat, però si al final ho feim hem complert, i així tots
els aparcaments seran gratuïts.

Hem fet servir els quatre pressuposts per invertir en salut,
començant per aquest increment de més de 410 milions
d’euros -moltes gràcies. No podem oblidar, i aquí vull marcar
la diferència, ja que vostè marca les diferències, Sr. Serra, jo
també les vull marcar, i crec que, ja li ho he dit abans, crec que
utilitzaré la rèplica per parlar de política en majúscules, que
crec que és el que es mereixen els ciutadans, però no podem
defugir pensar què feia el Partit Popular amb el pressupost, i
què fa aquest govern amb el pressupost, i això és blanco y en
botella. 

Amb el seu pressupost es cobrava per tenir la targeta
sanitària, es tancaven els centres de salut els horabaixes; això

no té cost, Sr. Serra, no té cost, donar assistència sanitària a
les persones que no estan empadrones o que són immigrants
no té cost per al sistema sanitari; tot al contrari, les hem
d’incloure i les hem d’atendre, i no fer allò de Melilla, que
s’ha mort un nin de leucèmia perquè és una malaltia crònica i
no l’han considerada malaltia aguda; atesos a un hospital els
han tret fora perquè no era una urgència, comunitat governada
pel Partit Popular, o ciutat governada pel Partit Popular. I ahir
una nina, amb un càncer de ronyó, tampoc no la varen atendre
perquè no és una malaltia aguda. Això és molt greu, això és
molt greu.

Per tant vostès feien això, treure gent del sistema,
abandonar les llistes d’espera, tancar els centres de salut,
llevar drets als professionals, que em sorprèn que pugui parlar
de drets dels professionals, que no ens reunim amb els
sindicats quan estam setmanalment...; hem aconseguit una
oferta d’ocupació de 5.100 places, Sr. Serra, totalment
acordada i pactada. Una carrera..., bé, ja li ho diré després,
crec que qualque detall de la situació dels nostres treballadors
en aquesta comunitat autònoma.

I vostè que compara amb Canàries, faci el favor d’agafar
nòmines, faci el favor d’agafar nòmines. És cert que tenen un
plus d’insularitat més alt que nosaltres, però tenen una carrera
professional més baixa, tenen una activitat extraordinària més
baixa, tenen... Al final ho hem de posar tot damunt la bàscula
i saber el que costen, i..., bé, no els ho recordaré perquè
continuarem governant, però el complement, o sigui
l’equiparació amb aquest plus que vostè demana són molts de
milions d’euros. Per això li ho dic, moltes diferències.

Aquest govern creu en la sanitat pública. Els acords de
governabilitat aposten per la sanitat pública. El meu equip, aquí
present part d’ell, té al seu ADN la sanitat pública, des de fa
molts d’anys, a més, no des de fa dos dies. Hem invertit i
invertirem per recuperar drets i per transformar, no només per
recuperar drets, ja li ho dic, i donar una millor resposta a les
necessitats de la població. Abans li ho deia el diputat d’El Pi. 

És cert que falten professionals, és cert que manquen
determinades especialitats. Les necessitats de la població han
augmentat molt també en quatre anys, han augmentat molt en
els darrers anys, cada vegada tenim més persones cròniques,
cada vegada operam més quantitat de gent; persones que abans
ni se’ns passava pel cap operar ara s’operen, de pròtesis, de
cataractes, d’un munt de malalties, vostè ho sap igual de bé que
jo. Per tant aquestes necessitats han augmentat. És cert que
hem posat 1.000 professionals més, i probablement no siguin
suficients, perquè de cada dia hi ha més necessitats, però crec
que tenim motius, molts de motius, per ser optimistes i per
confiar que el camí recorregut ha valgut la pena. Sé que queda
molt per fer, però també sabem com fer-ho i continuar donant
vida als anys. 

Jo no em cansaré d’agrair a la presidenta, a aquest govern,
perquè crec que és un exemple d’entrega, d’implicació , de
resolució i d’eficiència; als meus directors generals i
secretari general i als equips directius dels centres perquè són
molt coneixedors de la realitat, són equips molt professionals

 



8612 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 4 / 19 de desembre de 2018 

i que gestionen amb eficiència; vull donar les gràcies també,
com ha fet vostè, a tots els professionals, perquè som molt
conscients que tots aquests canvis no serien possibles sense
tots els professionals, sanitaris i no sanitaris  que fan feina
perquè aquests projectes puguin tirar-se endavant avui aquí.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de
rèplica. Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, em sap greu que no
faci alta política, com diu vostè, vinculant casos clínics
desgraciats amb una situació política determinada. La sanitat
universal que vostè ha estat propugnant durant tot aquest temps
i ara amb l’abolició d’una part del Reial decret 16/2012 no
acaba d’arribar a to ts  e ls  immigrants. Hi ha hagut casos de
dones embarassades que amb el Reial decret 16/2012
s’haguessin atès directament, i ara es denuncies casos
d’embarassades no comunitàries amb retard d’atenció
ginecològica. Li ho dic per l’exemple, pel meló que vostè ha
obert, vinculant aquesta situació amb un problema al qual jo li
havia donat la (...) de la primera intervenció.

Han anul·lat el reial decret, però no hi ha instruccions
clares de com han d’actuar les conselleries de tot l’Estat, per
la qual cosa l’accés a la sanitat universal es retarda en molts de
casos, i l’empadronament a vegades és una peça insalvable per
obtenir la targeta sanitària. Ja hi ha estudis, perquè això no ho
dic jo, no ho diu el Partit Popular, sap qui diu tot això?,
REDER, informe REDER, red de denúncia i resistència al
Reial decret 16/2012, que ja denuncia que des de 2014 5.000
persones han estat excloses del sistema de salut, d’elles, 194
embarassades, 322 menors d’edat, 45 sol·licitants d’asil i 500
urgències, Sra. Consellera. El sistema sempre té errors, no em
vengui a posar aquí casos particulars i a vincular-los a una
entitat política perquè això és molt lleig. Ha baixat vostè al
fang, Sra. Consellera.

Nosaltres hem presentat també esmenes parcials, esmenes
parcials per intentar millorar aquest pressupost; hem presentat
esmenes parcials simplement perquè aquí hem presentat
esmenes que no se’ns han aprovat a pesar de tenir el suport
parlamentari per unanimitat o per majoria. Tenim el tema de
les UCA, les unitats de conductes addictives, que no les
veurem transferides aquesta legislatura. Tenim el cas dels
al·lergòlegs a cada àrea sanitària, i tenim una proposta aquí
aprovada per aquest parlament que tampoc no anirà endavant,
a pesar que estigués aprovada des de 2017. Tenim una PNL
d’adquisició de vehicles per a metges, sobretot a zones rurals,
tampoc aprovada. 

Hem presenta una sèrie d’esmenes parcials en què no fa
falta entrar perquè realment..., són constructives per intentar
millorar aquest pressupost que vostè ha presentat, i vull dir
també que votarem a favor de totes les esmenes dels altres
grups, com vàrem fer en comissió, menys de tres, la 14379,
Xelo Huertas; 14532 de Salvador Aguilera, i l’altra de
Salvador Aguilera respecte del Defensor de l’usuari. 

Però vostès tampoc no han retirat el copagament sanitari,
vostès mantenen el copagament sanitari, el que passa és que ho
han fet a un altre nivell. No pot dir..., vostè s’ha passat tres
anys dient que llevaria el copagament sanitari i no l’han llevat;
és que és una qüestió de política, de definició política. O
lleven el copagament o no el lleven. Vostè  ha dit tota la
legislatura que el llevarien, i ara de sobte converteix els
99.000 euros en pobres que no poden pagar les medecines.
Digui vostè si és un repartiment també equilibrat; no ho és,
Sra. Consellera, vostè manté el copagament sanitari i no torni
dir que l’ha llevat perquè el mantenen.

Sra. Consellera, el model sanitari d’aquesta comunitat no
ha canviat en quatre anys, per molt que vostè ho vulgui creure.
Vostès no han acabat ni amb les concessions ni amb els
concerts, vostès no han canviat les eines de gestió,
simplement han gestionat amb més sous, i la gestió ha estat
erràtica. Vostès mantendran les diferències entre àrees
sanitàries i entre illes, i en això han basat la (...) d’augment de
places de personal sanitari. A l’àrea sanitària d’Eivissa i
Formentera han augmentat els càrrecs directius en un 38% des
de 2015, i la plantilla d’infermeria ha minvat un 3%, i han
eliminat una plaça de cirurgia i una de metge rehabilitador. No
sé per què posa aquestes cares estranyes, Sra. Consellera,
perquè això és a la seva pàgina web, és a la seva pàgina web. O
és que tenen dades falses a la seva pàgina web? Perquè
mentrestant a Son Espases han augmentat en 18 anestesistes,
un cardiòleg, un hematòleg, un intensivista, un neurocirurgià,
un oncòleg, dos pediatres i un radiòleg. Avui té l’oportunitat
de compensar la distribució territorial, entenent que totes les
places que he dit poder ser necessàries a Son Espases. 

Vostè no ha actuat de forma contundent davant un dels
principals problemes d’aquesta comunitat. La principal mesura
és equiparar el plus d’insularitat amb el de Canàries, posant-
nos al mateix nivell de Canàries, perquè ara els  incentius
econòmics són mínims; el sou és pràcticament el mateix que
a qualsevol hospital del país, però la carestia de la vida és molt
superior, i per això no vénen aquí els professionals que ens fan
falta i això genera sobrecàrrega de feina per als que ja són
aquí, perquè només poden fer activitat assistencial, i per tant,
menys temps per a la innovació i la docència, que a la vegada
també fa que no vulguin venir els que ens fan falta. És a dir,
amb els mateixos sous, habitatge car i únicament activitat
assistencial no vol venir ningú, i qui ho paga són els malalts,
els malalts, però només aquells que no poden recórrer a la
privada.

L’exemple l’ha tengut amb la convocatòria de places de
pediatria. No sé per què diu que no ens fan falta professionals,
és que realment ens fan falta professionals; l’exemple, com
dic, és la convocatòria de places de pediatria, 178 llocs per a
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108 aspirants, falten 70 pediatres a Balears per cobrir les
places actuals. I vostè sap que això passa a moltes altres
especialitats i vostè no ho ha afrontat d’una forma contundent.
I qui paga la seva actitud i la d’aquest govern són els ciutadans,
són les persones que han d’esperar i  esperar per a una
consulta, una prova o una intervenció, com dic, si no poden
anar a la privada. Vostès han dedicat 14 milions anuals a
peonades o a activitat extraordinària i la llista d’espera no s’ha
reduït de forma proporcional. Això també és una evidència, és
una conclusió basada en l’evidència. 

És que resulta que fins i tot han hagut de tancar consultes
de Primària, tant de metges de família com de pediatria per
falta de professionals. Hi ha pacients que esperen dos anys per
a una segona visita, se’n recorda quan varen dir allò que farien
un decret per regular la segona opinió? Sinó s’atreveixen, no
s’atreveixen perquè les segones visites no les tenen
controlades i vostès van endavant amb aquest decret. Ho diu,
i com que no hi ha personal sanitari, mantenen les plantes
tancades, encara que urgències es saturi i a més apliquen tard
el Pla de contingència.

Per tant, Sra. Consellera, balanç de legislatura, la Sra.
Armengol i la Sra. Patricia Gómez denunciades per retards a
l’assistència sanitària i  com que ja preveuen un canvi de
govern, a pesar del que vostè diu aquí, ja han començat a
blindar el personal de confiança a places interines d’ib-salut
ara a 6  mesos d’eleccions, donant tota una lliçó d’allò que
entenen com una nova política de la qual tant varen presumir.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Consellera, mire usted ya se lo ha dicho aquí el diputado del
Partido Popular, pero usted lleva hablando de eliminar el
copago farmacéutico desde que entró en el Govern y lo que
está claro, consellera, es que ustedes no van a eliminar el
copago farmacéutico en esta legislatura, ustedes aún no han
eliminado el copago farmacéutico y lo harán a unos cuantos
meses de elecciones. Por lo tanto, es el próximo gobierno el
que va a tener que gestionar la eliminación del copago
farmacéutico. Usted ha vivido de un titular cuatro años.

Y lo mismo han hecho con el parking de Can Misses y con
el parking de Son Espases. Ustedes prometieron la gratuidad
y llevan viviendo cuatro años de la gratuidad del parking de
Can Misses y de Son Espases. Pero sinceramente es que aún
no es gratuito tampoco, será gratuito y se gestionará la
legislatura que viene. Es decir, ustedes tampoco han cumplido
con esta promesa.

Y lo mismo con el Decreto  de demora. Usted nada más
entrar aquí comentó que iban a poner el Decreto de demora,
ustedes han puesto  un Decreto de demora a unos poquitos
meses de acabar la legislatura. Es decir, todo el coste y la
gestión que se lleva un Decreto de demora lo que va a tener
que hacer el próximo gobierno. Es decir, ustedes están
dejando todo para el final de la legislatura. Igual que la
infraestructura de Son Dureta, ustedes llevan anunciando aquí,
la presidenta, que van a por fin, a comenzar la construcción del
nuevo Son Dureta, por eso le decía que es tan importante el
Plan de infraestructuras, pero lo llevan anunciando tantas
veces que hasta la presidenta Armengol ha ido a inaugurar casi
cuatro veces, que la lleva loca. Por lo tanto, si realmente usted
nos pone esa página web donde se publica el estado de
ejecución de las obras, nos ahorría tener que escucharle cada
año en la comisión las mismas infraestructuras.

Y por último usted comenta también que la importancia
que tiene la atención primaria, está claro que la atención
primaria es importantísima. Pero la atención primaria no vive
de buenas intenciones, porque mire, es cierto que usted abrió
los centros de primaria por la tarde, pero ya se lo hemos dicho
en muchísimas ocasiones, abre los centros sin recursos
humanos y sin recursos técnicos. Y de hecho ya los
profesionales están muy cansados, incluso la asamblea general
del Colegio Oficial de Médicos le está diciendo, aquí, a usted,
a la consellera como al Gobierno de Sánchez, que ya está bien
y que están reclamando medidas contundentes para frenar de
una vez el deterioro de la atención primaria. Y también le
están comentando que necesitan medidas claras, medidas
contundentes porque los perjuicios que está haciendo sobre la
población son muy graves y le vuelvo a repetir que el caso
último, es el caso del PAC de Marratxí.

Y por último únicamente comentar que la carencia de
médicos es uno de los problemas, ya se lo he comentado, más
graves de estas comunidad autónoma, que este problema sigue
estando tras cuatro años y que no ha habido ni una sola medida
para aumentar esa eficiencia y esas nuevas retribuciones que
sean contundentes y que sean reales para los nuevos médicos.

Por lo tanto, consellera, no tenemos más que decir que su
gestión no ha sido un éxito. Por parte de las enmiendas
nosotros comentar que únicamente nos posicionaremos
acorde a lo que hemos dicho en comisión y que las enmiendas
de Ciudadanos son todas constructivas y esperemos que sean
apoyadas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs torn del Govern, té la
paraula la Sra. Consellera Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Com he dit abans, crec que no és el
moment d’entrar en detalls, crec que els ciutadans ens
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demanen fer política en majúscula i no entraré a la crítica
personal perquè crec que no correspon. M’agradaria el
contrari, utilitzar aquests cinc minuts per explicar del que me
sento orgullosa, per què han servit els pressuposts dels darrers
tres anys i mig, que alguns pareix que no han viscut en aquesta
comunitat autònoma i quines són les fites importants.

La primera mesura de la que em sent orgullosa és restituir
la sanitat universal. Una altra mesura és posar en marxa la
Facultat de Medicina, de la qual pràcticament no n’hem tornat
parlar i és una fita molt important. S’ha doblat el pressupost de
l’Institut de Recerca, s’ha doblat el pressupost de l’IDISBA.
Hem recuperat drets laborals com donar estabilitat als
treballadors i ens hem posat al front de 5.100 places
d’oposició , com mai no s’havia fet en aquesta comunitat
autònoma i ja hem assolit un 20%. S’han augmentat les
retribucions d’una manera substancial a tots professionals, que
cobren un plus de fidelització a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera -ho vull recordar també- i que cobren una carrera
professional, una de les més altes de l’Estat, on també cobren
els interins, cosa que no succeeix a la majoria de les
comunitats autònomes.

S’ha implementat un pla en contra de les violències
masclistes dins l’àmbit de la salut i em sent molt orgullosa de
la implicació de tantíssims de professionals. Hem recuperat
la Direcció General de Consum que ha demostrat que és
imprescindible per garantir els drets dels consumidors, amb
iniciatives com el segell de qualitat dels rent a car, per
exemple. 

És cert que ampliar els horaris dels centres de salut no va
ser fàcil, però evidentment el pressupost de primària s’ha
augmentat un 20% i això ha permès contractar molts de
professionals i també ampliar molt la tecnologia. Ens sentim
molt orgullosos tot el meu equip d’haver eliminat la taxa de 10
euros per tenir la targeta sanitària. Es va dissenyar un pla de
xoc per reduir les llistes d’espera, teníem més de 22.000
persones que esperaven més de dos mesos per a una primera
consulta, és que pareix que no se’n recorda ningú i ara en
queden prop de 700.

Posar en marxa un servei excepcional com el 061 Salut
respon, també ens en sentim molt orgullosos, un Observatori
del suïcidi, pioner a l’Estat. Humanitzar els espais, com ara les
obres que s’estan fent a oncologia pediàtrica. A les Illes s’han
fet moltíssimes millores i s’han apropat molts de serveis, però
vàrem posar l’avió ambulància, que és una mesura que va donar
moltíssima seguretat i tranquil·litat als ciutadans de Menorca.
El TAC a Formentera ha estat fa poc, però s’ha posat en
aquesta legislatura. I jo, Sra. Ballester, no faig promeses, no
faig promeses, al principi de la legislatura teníem uns
compromisos, mai no vaig dir quan seria la gratuïtat del
pàrquing, quan començarien les obres de Son Dureta, si
posaríem o llevaríem el copagament farmacèutic, mai no se'n
va parlar. Dèiem que no estàvem d’acord amb el Reial Decret
16/2012, però no hi havia en aquesta legislatura cap full de
ruta amb el copagament farmacèutic, que s’ha pogut fer en
aquest pressupost. Per tant, estant mentint una vegada més.

Haver millorat les dietes i les condicions de les persones
que s’han de desplaçar perquè, és cert, intentam apropar els
serveis en la mesura del possible, però si no es pot, millorar
les condicions de les persones que són aquí i a Can Misses.

Em sent molt orgullosa de tirar endavant reformes com la
de l’Hospital de Manacor, que la passada legislatura, per
exemple, es va tornar enrere el contracte que ja estava
adjudicat. Tot això requereix temps, però les obres de les
urgències estan molt avançades. S’està posant la ressonància
que no tenia l’Hospital de Manacor, únic hospital en aquesta
illa. S’està fent un hospital nou; s’està fent una reforma a
l’Hospital Psiquiàtric; tenim un projecte d’atenció a la
cronicitat per a cada un dels hospitals antics, Son Dureta, Can
Misses i Verge del Toro; a Verge del Toro començaran les
obres en breu, a Can Misses començaran en breu, i a Son
Dureta esperam també l’any que ve poder començar
l’enderrocament. La presidenta ha anat una vegada a veure la
zona que s’havia d’enderrocar, és l’única visita que ha fet la
presidenta a Son Dureta, i jo mateixa, l’única, i hem presentat
un projecte..., perdó, la zona, un projecte arquitectònic que ha
estat guanyador, i per tant els ciutadans tenen dret a conèixer
aquest projecte. 

S’ha fet un pla de renovació tecnològica que em sorprèn,
15 milions d’euros invertits a Son Llàtzer; no sé a quina
comunitat viu. I és l’esquerra que ha demostrat que sap
gestionar de manera solvent: més de 200 mesures com
aquesta per millorar la vida dels ciutadans.

I ara, a final de la legislatura podré dir i podrem dir que
encara ens sentim més orgullosos. ¿Per què?, perquè
disposarem d’un decret de carrera investigadora; tendrem un
servei de consum més eficaç amb més inspectors; tendrem
una aposta ferma per la promoció de la salut amb una
estratègia escrita; el Defensor dels usuaris lluitarà pels drets
de les persones; ningú no pagarà per aparcar a un hospital
públic; els pensionistes no pagaran pels seus medicaments;
adjudicarem les oficines de farmàcia; millorarem l’estabilitat
laboral fent les oposicions d’aquests metges que tan
preocupen, que la passada legislatura no hi va haver forma de
fer una sola de les oposicions; o avanços per corregir la
discriminació de les dones embarassades. Tot el meu equip i
jo mateixa ens sentim molt orgullosos i som molt capaços de
continuar endavant amb aquesta tasca, perquè complim els
compromisos amb la ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. L’any
passat, Sra. Consellera, vàrem fer una esmena a la totalitat pel
cúmul d’incompliments de la seva conselleria. Havien fet
molts d’anuncis i n’havien complit més bé pocs, ni dels seus
propis ni de les propostes fetes i aprovades que havien
presentat els altres grups.

M’ha de permetre que li digui que durant el debat de les
esmenes a la totalitat, ara, ha parlat molt del passat, i crec que
ja no tocava. Fa tres anys i mig que vostè és la consellera i
podria i pot encara fer moltes coses. Ha dit que no governava
a cop de titulars, i vostè sap, i jo li ho he dit més d’una vegada,
que bona part de la legislatura ho ha fet i no tocava. Ha dit que
havien apostat de manera ferma per la cronicitat, i enguany
hem tengut aquest pla de cronicitat. També ha dit que havien
apostat per la recerca, i li ho compr, i és vera que s’ha doblat
en recerca, però encara falta i falta molt.

Avui no defensaré l’esmena a la totalitat perquè no em
toca, perquè actuam amb coherència i amb sentit de
responsabilitat, però també hem de reconèixer que han arribat
tard, molt tard, per començar a complir. Durant aquest 2018
han presentat moltes coses que tenien pendents, i ara veurem,
és clar, com es desenvolupa el que han tardat gairebé quatre
anys a articular. L’Hospital de Manacor, era ben hora; l’altre
dia em va dir que les obres anaven molt avançades, i encara ho
ha dit avui. Estam d’enhorabona en aquest sentit, perquè
s’havia d’haver començat abans.

El Pla de salut mental, que també haurem de fer una
compareixença perquè ens expliqui l’Observatori del suïcidi,
perquè és un tema que cada vegada que se’n parla en fa molt
d’èmfasi, i crec que toca ser molt important i ens ho hauria
d’explicar.

El Pla de cronicitat, un pla que també ens ha dit que s’ha
començat per parts; aquests  plans vostè, quan ens els
presentava, va dir que ja s’havia començat a fer-hi feina, que en
alguns supòs que ha començat per la part que més li
interessava o li convenia, que és important que començassin.

La reconversió de Son Dureta; tenim la maqueta feta del
concurs d’idees, que també era ben hora. Tenim també el
concurs d’idees, per exemple, d’altres centres com el centre
de salut d’Artà, que també és vera que moltes vegades les
administracions petites no donen els solars quan pertoca i,
com aquesta, d’altres, i això també s’ha de reconèixer. Però
també hi ha obres de menor calat que es podrien haver fet a
segons quins centres de salut, aprovades per aquest parlament,
i no s’han fet.

Ens ha volat la legislatura majoritàriament planificant i
queda molt enlaire. Es comencen coses però s’han de fer. 

Els hem fet, com cada any, un grup, una part d’esmenes
parcials que per a nosaltres milloren el pressupost de la
Conselleria de Salut. Abans de parlar i d’entrar en les esmenes
també li puc dir que d’un parell de promeses que s’han fet,

com per exemple el copagament, que esperem que sigui una
realitat a partir de l’1 de gener i que sigui cert; la gratuïtat dels
aparcaments de Can Misses i Son Espases també és vera que
ha costat molt, però encara no sabem quan i també ens
agradaria que fos el més aviat possible , perquè encara no
sabem com han anat les negociacions. I el dret de garantia de
demora, que també des del principi de legislatura fa ben pocs
mesos que ho hem tancat.

I miri, jo no personalitzaré, perquè diu que s’han de mirar
els temes generals, però justament una persona que em va
comentar que s’havia dirigit a un hospital perquè feia més d’un
any que estava en llista d’espera per a una operació  de
l’esquena, en una setmana li havien de telefonar i justament fa
un mes i encara no li han dit res. Però bé, passarem en concret
a les esmenes que hem presentat nosaltres.

Hem presentat l’esmena 13759 per fer o per crear una
unitat de dolor a Eivissa, una demanda de l’illa perquè encara
no en tenen cap. L’esmena 13790, en què demanam 1,5
milions per incrementar el pressupost de l’IDISBA, que com
vostè ha dit s’ha doblat però encara no basta. També demanam
un augment de personal a la Unitat sanitària de Porreres.
Tenim una esmena concreta de reforç per a una ambulància a
l’estiu a la Colònia de Sant Jordi, però aquesta esmena, si
volguessin, la podrien transaccionar perquè fos per a totes les
illes, perquè som conscients que a l’estiu manquen
ambulàncies. I després tenim dues esmenes, que són la 13781
i la 13782, que respectivament -i que ja repetim de l’any
passat- són del nou PAC a Manacor i d’un PAC a Santanyí; del
PAC a Manacor som conscient que ja s’ha ofert un solar a la
Conselleria de Salut per poder-lo tirar endavant. 

Demanaríem als grups que donassin suport a aquestes
esmenes de caràcter municipal i també a aquesta, evidentment,
d’investigació sanitària. D’altra banda aprofit per donar les
gràcies pel suport rebut a una esmena que ha quedat aprovada
en comissió, que és la de creació d’una unitat de salut mental
a Eivissa, pensam que és una gran passa per al servei de salut
mental d’aquesta illa.

I pel que fa a la resta de grups, votarem en consonància
amb el que hem manifestat en comissió, i a la consellera
només em queda encoratjar-la perquè aquests mesos que
queden faci els esforços pertinents i executi i compleixi els
plans que s’ha posat com a objectiu.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari Mixt,
torn del Grup Gent per Formentera, té la paraula la Sra. Sílvia
Tur.

(Remor de veus)
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, gràcies a tothom, l’esmena queda
retirada perquè es va aprovar amb una transacció a la Comissió
de Salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Torn de la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bona tarda a tothom, bé, primer parlaré
de les meves esmenes i després un poc de la intervenció de la
consellera.

L’esmena que present i per la qual deman el seu suport va
en la direcció d’acabar amb un greuge territorial important que
es produeix a la zona de Ponent de Mallorca i que té a veure
amb l’absència que pateix d’un hospital per a la zona que
faciliti l’assistència sense obligar els pacients a haver de
desplaçar-se a Palma, el que agreuja la saturació dels hospitals
de la capital. Tengui vostè en compte que parlam d’una zona
que en temporada alta agrupa una de les densitats de població
més elevada de les nostres illes i que la resta de l’any manté
també una població molt important, ja que Calvià és el segon
municipi en nombre d’habitants de les Illes Balears, el que
vostès han oblidat sempre quant a infraestructures sanitàries
i sociosanitàries.

Per altra banda, una de les grans coincidències que hem
percebut als diferents grups parlamentaris i que compartim
directament té a veure amb la necessitat d’augmentar les
dotacions econòmiques per millorar l’atenció primària i no
sols per fer-la adient, sinó per convertir-la en un servei de
primer nivell.

Molts usuaris tenen la percepció des de la perspectiva de
la gestió  que aquesta no és prou eficient i no pels
professionals que els tracten, que sé que estan ben valorats.
Necessitam més personal, més mitjans i millor gestió. Millor
prevenir que curar, ja que una atenció primària ben dotada és
el primer pas per fer eficients els serveis i treure als altres
serveis càrrega de treball.

En relació amb les esmenes dels altres grups crec que és
necessari crear unitats especialitzades con les unitats de
dolor, servei d’ambulàncies pediàtriques, sistema públic de
teleassistència, unitats hospitalàries domiciliaries per a tota
la comunitat, una millor atenció  pública a la
drogodependència, augmentar les dotacions d’ambulància en
temporada alta perquè, és cert, falten ambulàncies per a tots i
UVI mòbils, així com garantir amb el màxim de recursos el
trasllat ràpid dels pacients entre illes o amb al península.

En poques paraules, la millora de les expectatives
econòmiques de la comunitat si han de servir per quelcom és
per donar una atenció sanitària de primer nivell als  nostres
ciutadans.

Cal la rehabilitació i millora de les instal·lacions i
infraestructures, un titular, Sra. Consellera, els 4 milions per
a l’Hospital Psiquiàtric. Crec que a hores d’ara d’aquests 4
milions se n’ha gastat ben pocs. Com sempre deixam els
malalts mentals en darrer lloc, eh?, només desitjam que algun
dia no descobrim una magnífica operació especulativa de les
moltes que ja hem vist als terrenys que ocupa, com ja ens
tenen acostumats.

Llistes transparència. Parlarem de les llistes d’espera, les
llistes d’espera que no tenen cap transparència, que no s’han
cursat absolutament en res. Sra. Consellera, s’estan donant
hores pel mes de desembre de 2019, si vostè ho vol
comprovar cridi al Servei de Traumatologia i veurà per a quan
li donen hora, per al desembre del 2019.

Per una altra banda, n’hi ha d’altres que te diuen: “no, és
que la llista està tancada, no el podem apuntar, cridi d’aquí un
parell de mesos”, i això és així i quan vostè vulgui vostè i jo ho
comprovarem i si vol ho comprovarem aquí davant to thom
amb un... mans lliures i veurem qui menteix de les dues, si jo
o vostè, eh?, ho tenc claríssim, li puc dir fins i tot el metge
que està donant hores per al desembre de 2012, entre altres
coses perquè me n’ha donat a mi, sap?...

EL SR. PRESIDENT:

Un minut, Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... del 2019... Gràcies, president. 

Quant a la Facultat de Medicina, ja sap jo... la Facultat de
Medecina no m’agrada gens, però és veritat que no se’n parla,
quantes vegades s’ha reunit la Comissió Tècnica de la Facultat
de Medecina al 2018? Zero, Sra. Consellera, ni una, ni una
sola vegada s’ha reunit la comissió tècnica i sí, pot estar vostè
molt satisfeta perquè sens dubte en aquesta legislatura ha
col·locat vostè a tots els seus amics a llocs..., ara el darrer és
el defensor de l’usuari, per això sí que ha d’estar satisfeta i ha
fet una bona feina en aquest sentit, però no només en aquest,
en res més. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. És el torn del Sr. Salvador Aguilera.

(Remor de veus)

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a to thom, he
presentat un total de cinc esmenes parcials, totes elles són
extretes...
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EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor... gràcies.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, president. He presentat -com estava comentant-
un total de cinc esmenes parcials, totes elles -ho torno a
repetir- són extretes de les resolucions aprovades a la cambra
enguany i n’hi ha alguna que també es va aprovar l’any passat
i són iniciatives parlamentàries que hauria d’executar aquest
govern, Sra. Gómez, però veurem si realment aquells que
varen votar a favor d’aquestes resolucions al seu moment avui
les materialitzen i no demostren la seva incongruència.

La primera d’aquestes esmenes fa referència a la
desprivatització dels serveis externalitzats i dels no sanitaris
dels hospitals. Avui per avui veiem que durant els últims anys
hem vist com a determinats centres hospitalaris
l’externalització de determinats serveis s’ha estès. 

Varen arribar a aquesta legislatura determinats partits que
abanderaven que havien de rescatar els serveis públics que es
varen externalitzar en l’anterior legislatura amb el Partit
Popular o anteriorment. En aquesta secció faig referència
concretament als serveis o als diferents hospitals i sembla,
Sra. Gómez, que aquestes promeses no seran realitat. És obvi
que a determinades illes el balanç de determinats serveis és
molt magre, podríem parlar de Can Misses que coneix
perfectament vostè i també el Sr. Serra el coneix perfectament
de primera mà o de l’Hospital de Son Llàtzer entre altres.
Hauria d’intentar fer un esforç per rescatar el que mai no
hauria d’haver estat externalizat i privatitzat, però sembla ser
que això no... no és interessant per s la seva conselleria i per
als grups que estan governant i que li donen suport quan... eren
abanderats, ho torn a repetir.

La segona esmena que presento coincideix justament amb
l’esmena que Gent per Formentera i MÉS per Menorca varen
presentar conjuntament, que es va transaccionar, i sincerament
la quantitat que es va aprovar era completament ridícula i
recordo que era sobre l’increment de les compensacions per
a manutenció i allotjaments dels malalts i familiars que s’han
de desplaçar. Com ja vaig comentar en comissió tots els que
viatgem a Palma moltes vegades, idò trobem persones
conegudes, familiars, veïns que vénen a l’hospital de Palma
bàsicament a ser operats, a fer proves, anàlisis, revisions, etc.,
i que han d’agafar el transport públic, concretament el taxi, han
de dinar, sopar i han de pagar un hotel i és obvi que amb les
dietes i amb la compensació econòmica no és suficient.

La tercera esmena que he presentat fa referència, com ja
ha comentat algun dels portaveus que m’han precedit, sobre la
reducció de les llistes d’espera, una qüestió també molt
debatuda i en què encara falta molt per millorar. En aquest
sentit, la Sra. Xelo Huertas fa un moment feia referència en
aquesta qüestió, Sra. Gómez, sincerament vostè sap
perfectament que fa un parell de mesos es va aprovar el Decret
de garantia de demora, però li he de dir que l’Associació per
a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears va dir

que no és la solució, hi ha moltes persones que entenem que
aquesta no és la solució, sinó que hem d’optimitzar els
recursos i contractar més personal i per suposat construir més
centres hospitalaris o aquelles instal·lacions que ens fan falta
a les nostres illes, que després parlaré del tema del Pla
d’infraestructures.

Sobre aquesta qüestió, com comentava..., i bé, ara parlaré
del tema del pla d’infraestructures, sí. La quarta esmena, Sra.
Gómez, restitució de la figura del Defensor de l’usuari de la
sanitat de les Illes Balears; justament la portaveu del Partit
Socialista en comissió  ens va dir que seria l’any següent, i
justament la setmana passada ens assabentem amb pressa que
ja tenim l’usuari, però, el que serà el defensor. Sincerament,
una persona que ha estat diputat, que està polititzat, és la
millor forma perquè dugui a terme una tasca d’imparcialitat,
com és el Defensor de l’usuari? Si feim aquesta qüestió és una
forma de col·locar la gent. Figures com aquesta, Sra. Patricia,
i va per tothom, haurien d’estar completament al marge de
qüestions polítiques i haurien de ser per una oposició o en
aquest cas per un currículum, no per ser polítics o haver-ho
estat.

I en aquesta qüestió..., Sr. Borràs, em deixa, per favor?
Com sempre interrompent, la mala educació és òbvia per a
vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci. Sr. Borràs, per favor... Sr. Salvador, Sr. Aguilera,
Sr. Aguilera, continuï.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

A vostè no l’interromp, quan parla vostè (...). No senyor, és
que sempre igual...

EL SR. PRESIDENT:

Se li està acabant el temps. Continuï, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

No, és que em desconcentra completament el Sr. Borràs!,
és que és... Continuo, i ja estic acabant. 

La cinquena... i una promesa també, la construcció d’una
residència per a malalts i familiars desplaçats que mai no
arriba, mai no arriba. En fi, mai no arriba.

I per últim, implementar el Pla d’infraestructures
sanitàries. Ho han dit i ho han comentat, sempre, i sobretot a
l’illa d’Eivissa, sembla que Can Misses no arriba, Son Dureta,
i tot serà per a la pròxima legislatura. Molts de plans que no
s’executen, memòries que no arriben... I ja per acabar també
vull comentar especialment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... la falta de professionals. Miri, Sra. Gómez, a les Pitiüses,
especialment a Eivissa, portem anys i dècades que ni el Partit
Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja acabo, president. ...que ni el Partit Popular ni el Partit
Socialista no han sabut atreure, perquè tenim un problema
molt greu amb el cost de vida a la nostra illa i falten metges,
sanitaris...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

...tècnics, etc., i per tant aquesta qüestió és...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Passam al torn en contra de les esmenes. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda novament, senyores
diputades, senyors diputats. Efectivament són els darrers
pressuposts d’aquesta legislatura i els primers de la següent,
i no puc perdre l’oportunitat de reconèixer els èxits que s’han
assolit gràcies al pacte que hem constituït en aquesta
legislatura, una legislatura que s’ha quedat curta en tot el que
necessita la nostra societat.

Reconeixem els esforços que s’han destinat, tal i com ha
comentat la Sra. Consellera, a recuperar professionals
sanitaris i part dels seus drets; la recuperació dels
professionals vinculats a la sanitat, però també els drets de la
ciutadania amb la targeta gratuïta, l’obertura de centres a la
tarda, la recuperació de la universalitat de la sanitat, la gratuïtat
dels pàrquings de tots els hospitals públics d’aquesta
comunitat a partir de gener de l’any que ve, i a més avui també
permetrem l’eliminació del copagament dels medicaments a
pensionistes i jubilats. I sí, Sra. Ballester, o no, Sra. Ballester.
Vam ser nosaltres, des de Podem Illes Balears, els que vàrem
començar aquesta lluita per la derogació  del copagament
farmacèutic, en cap moment no ha estat la conselleria; és més,
no se’ns va permetre posar-ho dins els acords de
governabilitat i hem estat nosaltres sempre els que hem estat
lluitant per la derogació del copagament. 

(Alguns aplaudiments)

Entenem que sí que és cert que això suposaria per a la
comunitat un gran esforç pressupostari, i hauria de ser el
Govern estatal el que derogàs aquest decret per poder eliminar
el copagament farmacèutic . Sí que és cert que en aquest
pressupost s’eliminarà el copagament dels medicaments,
assumint-ho la comunitat autònoma, de pensionistes i jubilats.
A nosaltres ens hagués agradat més que s’hagués llevat als
pensionistes necessitats, perquè dins les pensions i els jubilats
hem de reconèixer que hi ha persones que cobren una pensió
molt més que digna, i ens hagués agradat més que haguessin
pensat en les persones en risc d’exclusió social, tenint en
compte que ha augmentat la pobresa a les Illes Balears i que
tenim una xifra del 25% de la població.

Bé, dit això també em voldria dirigir al sector sanitari, els
nostres herois i heroïnes del quotidià, que van patir la
legislatura de les retallades del PP amb dignitat i
professionalitat, una lliçó  de dignitat i professionalitat que
s’ha començat a gratificar amb els acords pel canvi, amb
estabilitat laboral i amb el retorn de la carrera professional.
Gràcies per tot e l que heu fet i continuen fent. La sanitat
pública no és res sense els nostres professionals, els nostres
treballadors i treballadores públics. Gràcies de tot cor.

Però molt especialment enguany hem entrat en noves
mesures per retornar drets, com ha estat l’aprovació del decret
de garantia de demora. També hem de fer esment a un gran
projecte que és l’extensió de l’atenció sociosanitària amb les
reformes dels centres de Son Dureta i Can Misses vell. També
vivim més tranquils i tranquil·les amb l’assegurança d’un
trasllat en cas d’urgències les 24 hores entre illes i envers la
península, que assegura que els illencs i les illenques podem
tenir garantida la nostra equitat amb la gent de totes les altres
comunitats.

Però com he comentat encara queda molt, però molt, per
fer. Recordem que aquesta sanitat tan privatitzada és encara
molt ineficient, i que tan poc sensible és amb les desigualtats
de la societat provocant grans llistes d’espera avui en dia.
També aquest retorn a la sanitat pública sense privatitzar ha de
posar el centre en atenció primària, perquè si la salut deixa de
ser un negoci és molt rendible prevenir que curar, i és que
l’envelliment de la població, l’obesitat, les malalties
cardiovasculars, la diabetis, el sedentarisme, el tabaquisme,
l’alcoholisme i toxicomanies, morts violentes i suïcidis,
estrès psicosocial i  malalties mentals, problemes
musculoesquelètics, el càncer i la desigualtat en salut són
problemes no abordables en un sistema de salut centrat en
l’alta tecnologia i la superespecialització, és a dir, un sistema
basat en l’hospitalització.

Pensem que l’atenció primària ha d’assumir el repte
d’aquesta prevenció mitjançant l’augment de la capacitat de
resolució dels problemes clínics, la coordinació i el treball
conjunt amb atenció especialitzada i salut públic, la
reorientació cap a la prevenció i la promoció de la salut, i la
prevenció quaternària i la desmedicalització. Aquests són els
principis que han d’orientar l’atenció primària a les Balears, és
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a dir, tot el necessari per fer l’atenció primària competent
com a principi articulador dels serveis de salut, perquè no
solament necessitem uns bons pressuposts sinó també una
bona gestió dels recursos, i és aquí on volem fer incidència. 

Considerem que la millora de la gestió augmentaria la
capacitat de l’atenció primària, una cosa no esmenable en
aquests pressuposts, així que les esmenes que hem presentat
han estat dirigides a cobrir l’equitat entres les illes i per
possibilitar la millora de l’atenció primària amb la creació
d’una unitat del dolor a Eivissa, la dotació per a ambulàncies
de suport vital bàsic tant a Sant Josep i a l’àrea de..., i a Sant
Antoni durant l’època estival durant 24 hores per cobrir ja tota
l’illa d’Eivissa; l’extensió  de la cobertura dels serveis
existents de serveis assistencials a l’àrea maternoinfantil amb
la dotació de comares als centres de salut, les quan fan una
labor fonamental amb les dones; també dotació de
fisioterapeutes en els centres de salut, fisioterapeutes per a la
unitat de limfoedema de Can Misses per fer aquest servei, que
ja ha estat donat, ja s’estava donant gràcies al finançament de
l’Associació del Càncer d’Eivissa i Formentera, passi a formar
part dels serveis oferts per l’Hospital de Can Misses. I llavors,
per a una millor coordinació amb atenció especialitzada, amb
els metges... bé, amb els metges d’atenció primària per a la
reducció de les llistes d’espera mitjançant la implantació
d’instruments per a procediments de telemedicina. Bé, he de
dir que afortunadament totes aquestes esmenes presentades
han estat aprovades. 

No vull acabar sense comentar un tema que ens ha quedat
per abordar amb constància, perseverança i fermesa en aquesta
legislatura, com correspon a aquest assumpte, que és el
compliment dels contractes de concessions de l’Hospital de
Son Espases i Can Misses i d’altres contractes sanitaris. Són
tantes les conseqüències de la nefasta gestió dels serveis no
sanitaris de la concessionària que al llarg de la legislatura hem
comprovat i denunciat al Parlament i que l’única mesura a
destacar ha estat, bé a destacar, l’única mesura a destacar ha
estat la recuperació dels aparcaments d’aquests hospitals, però
reiter, són tots els serveis que han estat notícia al llarg
d’aquesta legislatura. Creim que hi ha una manca de control i
de seguiment per part d’aquesta... bé, de determinades
incidències de l’Hospital de Can Misses, mentre el que feim
és pagar els sobrecosts d’una mala gestió per part d’aquesta
concessionària amb els nostres sous, però també amb la nostra
salut. Per això, considerem que s’ha de fer una major gestió al
respecte. 

Bé, respecte de les esmenes del PP i d’El Pi que
coincideixen amb la qual hem presentat relativa a l’unitat del
dolor, Sra. Sureda, tal com vaig comentar a la comissió, no
considerem que sigui necessària una quantia excessiva atès
que ja comptam amb els especialistes i del que es tracta és que
aquests especialistes assumeixin les dues activitats , la
d’anestesista i la de coordinador de la nova unitat del dolor;
una coordinació amb diferents especialistes com són
fisioterapeutes, psicòlegs i altres modalitats terapèutiques que
ja existeixen a l’hospital.

I torn a repetir , bona part de l’èxit d’un bon sistema de
salut a les Balears té molt a veure amb una millor gestió dels
recursos que ja tenim i que desafortunadament no es pot
esmenar, però aprofitarem per reclamar la necessitat de
l’aplicació de les incompatibilitats dels caps de gestió, la
manca de legislació estatal sobre aquest punt no significa que
la nostra comunitat no pugui fer alguna cosa al respecte.
Pensem que és molt necessari regular les situacions
d’incompatibilitat entre l’exercici d’un càrrec de gestió
clínica sanitària i qualsevol altra activitat professional. 

Així que l’única cosa que em queda és demanar al PSOE
valentia, Sra. Consellera. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bona tarda, senyors diputats, senyores diputades, Sra.
Consellera, equip de la conselleria, Sr. President. Els
pressuposts de Salut han augmentat al llarg d’aquests quatre
anys de legislatura en més de 400 milions, fins arribar a més
de 1.730 milions que tenim per a l’any que ve. Volem destacar
l’esforç d’aquest govern per destinar inversions on tenen més
impacte sobre la qualitat de vida de les persones i l’esforç a
dotar de més pressupost a salut n’és un; un pressupost que ha
de servir per donar continuïtat i consolidar les estratègies
iniciades des de principi de legislatura i garantir una
assistència sanitària adequada a les necessitats dels habitants
de les Illes Balears. 

Volem destacar, per molt que el Partit Popular i Ciutadans
ho neguin, l’eliminació del copagament dels medicaments als
190.000 pensionistes de les Illes Balears que se’n
beneficiaran i l’aplicació del Decret de garantia de demora;
son dues accions que per si soles justifiquen una bona gestió
per part de la conselleria aquesta legislatura.

Voldria dirigir-me al Partit Popular per recordar-los que
recuperar drets no és fàcil, pensin-s’ho molt bé si algun dia
tornen a governar, que esperem que no sigui aviat, i es troben
a la disjuntiva d’haver de retallar des dels més dèbils. 

En el cas de Ciutadans, que també pensa el mateix, no han
governat mai enlloc i no tenen ni idea de com es fa, però
pontifiquen com ningú, i això sí que ho fan bé, s’ha de
reconèixer. 

També volia destacar l’augment de recursos...

(Alguns aplaudiments)
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... de recursos destinats a la Direcció General de Salut Pública
i Participació. El pressupost de 2019 preveu una inversió de
més de 21 milions d’euros, que suposen un increment d’1
milió d’euros, un 5,5 més que l’any 2018. Voldria destacar
que això servirà, entre altres coses, per fer una plataforma web
de promoció de la salut i la renovació i adaptació  dels
sistemes d’informació de vigilància epidemiològica a les
noves normatives.

La legislatura està acabant i vull aprofitar la meva
intervenció per destacar alguns aspectes positius d’aquests
tres anys i mig. S’han fet inversions en alguns centres de salut
i serveis d’urgències per tal de millorar-ne les
infraestructures, i en el pressupost de l’any que ve es
pressuposten inversions per valor de més de 30 milions
d’euros per a infraestructures, entre les quals s’inclou la
reconversió de l’antic Can Misses, de l’Hospital Verge del
Toro i de Son Dureta; 2 milions d’euros per continuar amb
l’ampliació i la renovació de l’Hospital de Manacor, i 10,4
milions per a infraestructures d’atenció primària, entre les
quals cal destacar el nou centre de salut de Bons Aires a
Palma, el Centre de Salut de Santa Ponça, el d’Artà o el nou
centre de salut de Pollença. 

També hi ha temes en els quals s’està invertint, com els
projectes en sistemes d’informació com la història clínica
centralitzada, que si bé de moment encara no han vist la llum
esperem que el 2019 sigui el seu any. 

S’ha millorat la gestió de la facturació a tercers,
principalment serveis de salut entre altres països, d’altres
països; això ha implicat un augment de la facturació i ara es
perden menys doblers en l’atenció a estrangers en serveis
sanitaris als seus països d’origen. 

La creació de l’IdISBa el 2017, fruit d’unificar la dualitat
existent entre l’IdISPa i la FISIB va ser un encert, i enguany hi
haurà l’acreditació per convertir-lo en un centre referent
estatal internacional amb més autonomia i capacitat de decisió
per atreure programes competitius i millors investigadors en
aquestes illes. En aquest sentit la Direcció General
d’Acreditació de Ciència i Recerca en Salut també comptarà
amb un pressupost de gairebé 3 milions d’euros, amb un
increment del 15,7%.

Vull recordar la creació de la Facultat de Medicina, molt
discutida als seus inicis, que entre d’altres beneficis evidents
ens ha posat al mapa en la investigació biomèdica. També la
potenciació i aprofitament de les capacitats d’infermeria com
a agents de salut. La sanitat universal per a tothom. El
programa de pacient crònic i el desplegament de personal
d’infermeria gestora de casos és també un avenç important de
la legislatura. 

Els projectes quant a prevenció del suïcidi, que també
s’han comentat, es comencen a realitzar i obren un camí molt
encoratjador que l’animam que continuï endavant.

També vull destacar el protocol d’actuació sanitària davant
la violència masclista a les Illes Balears i el de mutilació

genital femenina que des de Salut Pública es va formar a totes
les persones referents en violència masclista a les Illes
Balears, més de 115 professionals sanitaris d’atenció primària
i atenció especialitzada. I ara Atenció Primària de Mallorca
està formant a tot el personal dels centres de salut en aquest
tema.

Amb les llistes d’espera s’han fet avenços com mai abans
a l’hora de publicar les dades. Es pot consultar a la web de l’ib-
salut quanta gent hi ha a les llistes d’espera, amb els canvis
diaris. Ben aviat es millorarà aquesta informació per tal que es
pugui consultar de manera personalitzada, però no és que es
partís de zero en aquest tema, és que partíem de menys mil
l’any 2015.

També voldria destacar que s’han millorat aquesta
legislatura les condicions de les persones que es desplacen
des de les altres illes per ser ateses. 

També voldria destacar l’esforç per seguir implementant
la millora de l’atenció a la cronicitat i la salut mental afavorint
el tractament i seguiment dels pacients amb malalties
cròniques des dels seus domicilis amb dispositius específics
fora de l’entorn hospitalari. 

A la Comissió de Pressuposts, i avui mateix s’ha tornat a
repetir, s’ha fet molta incidència a una suposada dicotomia que
comentava el representant del Partit Popular entre inversions
en infraestructures i inversions en persones. Des del nostre
punt de vista aquest dilema és fals, no es pot donar una bona
assistència dins infraestructures antiquades. Per tant, cal
l’equilibri entre recursos destinats a personal i recursos
destinats a millorar infraestructures. Aquests pressuposts
tenen, des del nostre punt de vista, aquest equilibri. 

En conclusió, i per no estendre’m massa més, la línia de la
conselleria és adequada atesos els recursos econòmics de què
disposa. Tornaré a recordar que Salut pateix un problema
endèmica des del moment en què es varen traspassar les
competències mal dotades i pateixen, com tota la resta
d’àrees, els problemes d’infrafinançament que tenim a aquesta
comunitat autònoma. 

Tot i això, des del Govern es fa un esforç molt gran a
l’hora de cobrir de manera digna la salut de la ciutadania
d’aquestes illes, uns voldrien retornar aquestes competències
a l’Estat allunyant la gestió de la realitat de la ciutadania;
nosaltres la volem gestionar perquè s’ha demostrat que ho
sabem fer molt millor i amb molts més recursos encara ho
faríem com toca, molt millor, vull dir; amb els recursos que
toca encara ho faríem molt millor.

I ja per acabar, pel que fa a les esmenes simplement vos
informam que votarem igual que en comissió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Una de les potes importants
d’aquest govern ha estat, juntament amb l’educació i els
serveis socials, l’àrea de salut. Aquesta conselleria ha
augmentat el seu pressupost des de 2015 en 410 milions. Hi
havia molta feina a fer, perquè prèviament s’havia arrasat amb
tot. Destruir és fàcil, construir du més temps. Des de MÉS per
Menorca volem posar en valor la feina feta per la Conselleria
de Salut i en cap cas diem que ja està tot fet, perquè com deia
Miquel Martí i Pol tot està per fer i tot és possible.

Al meu grup no li queda viva cap esmena a aquesta secció,
i de les que queden vives dels altres grups moltes d’elles són
ja clàssiques; d’altres demanen més serveis, més cotxes, més
ambulàncies... Moltes d’elles ja les té previstes la conselleria
i d’altres s’estan aplicant. No comentaré esmena per esmena,
però sí que n’hi ha un parell sobre les quals vull fer un petit
comentari; són la 14103, del PP, de 2  milions d’euros, i la
14536, de Salvador Aguilera, de 5 milions d’euros.

Totes dues demanen construir una nova residència per als
desplaçats a Mallorca per rebre tractament. Nosaltres, ho hem
dit moltes vegades, estem molt contents amb el nou model
actual, diversificat, que dóna resposta a les diferents
situacions; es pot optar per les habitacions ubicades a Son
Espases, a Can Granada, als pisos de les associacions... Cada
persona és un món, cada fase d’una malaltia també. Volem
aquest sistema, que s’adapta a les diferents necessitats dels
usuaris, i és que així també ens ho han dit diferents persones
amb les quals ens hem trobat, i no sé amb quines associacions
de malalts  hauran parlat que encara els demanin aquesta
residència. (...) sincerament pensam que ja s’ha acabat aquesta
època de les grans construccions potser sense avaluar la seva
necessitat; és que sembla que no hem après res de les èpoques
anteriors. El que nosaltres volem és que la nostra ciutadania
sigui atesa en les millors condicions, oferir opcions diferents;
en poques paraules, oferir els serveis que la nostra ciutadania
es mereix.

El pressupost de salut segueix apostant clarament per la
salut universal, l’atenció primària, la cronicitat, l’equitat entre
les illes afavorint el desplaçament d’especialistes, així com la
implantació de nous serveis als diferents hospitals. Ara, Sra.
Consellera, actualitzem les dietes.

El Verge del Toro, una altra fita de la qual estem satisfets,
per dos motius en concret; primer perquè finalment el Govern
reconeix que Menorca té un dèficit de places sociosanitàries,
i perquè recuperam un edifici emblemàtic de Maó en desús, la
qual cosa també permetrà revitalitzar el barri. Deia la
consellera Gómez fa no res que hi ha coses que s’han fet
esperar i té raó, però per a nosaltres més important que
l’espera és que arribin, i que arribin bé i ben dotades. El Verge
del Toro n’és un exemple, i els puc ben assegurat que el meu

veïnat ja ho donava per perdut fins fa, com aquell que diu,
quatre dies. 

A MÉS per Menorca sempre ens trobarà en la defensa de
la salut universal com a dret fonamental, perquè entenem que
és la millor manera de protegir la comunitat. Aquesta
legislatura s’ha intentat reconstruir. Els propers quatre anys
tocarà refermar els compromisos i drets retornats. Tant de bo.

Jo ara aquí voldria fer un petit incís, perquè s’han fet
diferents comentaris personals de llistes d’espera, amb les
quals crec que la Sra. Consellera no té cap dubte que sí que
existeixen, és cert, però jo voldria aportar el meu granet de
sorra d’experiència personal, de la meva mare, una dona gran.
Jo estic molt satisfeta amb la seva metgessa, amb la seva
infermera; cada vegada que he trucat m’han atès de seguida...;
de fet trob que són unes grans col·laboradores per poder
suportar una mica tot el que implica tenir una mare amb
demència. I copagament, fa uns anys jo havia de pagar els
medicaments de ma mare; ara ja no els he de pagar.

Gràcies. És una experiència personal, ho sé, eh? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, creguin-
me que malgrat l’hora sí he escoltat amb atenció  tots els
portaveus que han intervingut, i especialment els portaveus del
Grup Popular i de Ciudadanos. Però per molt que m’he
esforçat no han pogut justificar o  jo  no he entès que
justifiquessin les seves esmenes a la totalitat. 

El Sr. Serra ens parlava d’un caos absolut que hi havia
aquesta legislatura en sanitat; ens ha dit que la conselleria
havia prioritzat les infraestructures i no les persones, i
òbviament les persones han de ser ateses dins unes
infraestructures que siguin dignes per fer feines professionals
i per ser ateses les persones. La Sra. Ballester ens ha parlat de
bosses d’ineficiència, ens ha parlat també de manca de
transparència, i què volen que els digui?, les esmenes a la
totalitat crec que tanmateix tampoc no vénen estalonades
correctament amb les esmenes parcials que han presentat,
entre altres coses perquè ni un ni altre grup parlamentari no
han fet esmenes ajustades a aquesta esmena a la to talitat o
coherents amb ella, sinó que han fet esmenes d’afectació, i
entenc que si fan esmenes d’afectació és perquè el global del
pressupost l’admeten i l’accepten com a bo; si no entenc que
no els aniria bé. O vol dir que no han fet els deures i han fet la
feina a la correguda, que no han fet esmenes acurades i
coherents al seu discurs, sinó que han fet esmenes tipus “aquí
te pill aquí te mat”, i ho dic...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
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... amb aquest barbarisme..., perquè em sap greu que ara mateix
no hi hagi el Sr. Camps, perquè avui matí ens ha delectat durant
una bona estona amb el seu buzón; esper que m’entenguin.

(Més rialles)

Salut tindrà un pressupost de 1.730 milions d’euros per a
2019, la qual cosa suposa un increment de 410 milions
d’euros respecte de 2015, un pressupost que respon a les
necessitats, que té per objectiu consolidar les accions i les
estratègies impulsades des del Govern des del seu inici, des de
2015, per garantir una assistència sanitària adequada a les
necessitats de la població de les Illes Balears. Aquest
increment pressupostari permetrà continuar desenvolupant
polítiques dirigides a reduir les desigualtats en salut i a
promoure un sistema de salut excel·lent i sostenible
fonamentat en la innovació i la recerca.

Miri, Sr. Serra, ara li llegiré un Diari de Sessions, textual,
a veure si és capaç vostè de saber qui va pronunciar aquestes
paraules i quan. “Hem salvat el sistema sanitari, hem ajustat el
pressupost, gestionat amb seny perquè les pròximes
generacions ho puguin veure”. Sap qui va dir açò? El conseller
Sansaloni al darrer debat de pressupostos de l’anterior
legislatura, el debat de pressupostos de 2015. I tanta sort; ara
resultarà que les retallades vénen a millorar la nostra salut, i
dic retallades i no dic austeritat, perquè no es tractava de crisi,
es tractava de prioritats. Són retallades perquè és precisament
quan hi ha una situació de crisi econòmica que un govern
responsable el que fa és prioritzar els serveis públics bàsics
com són la salut i l’educació...

(Alguns aplaudiments)

...i garantir la igualtat d’oportunitats que la crisi genera.

I facem un exercici de realitat, i la realitat és que uns van
utilitzar els pressupostos per cobrar per obtenir la targeta
sanitària; tancar els centres de salut els capvespres, la porta
d’accés al sistema sanitari públic; intentar tancar hospitals
públics, marxa enrere en alguns casos per la pressió ciutadana;
abandonar les llistes d’espera, perquè aquí s’ha posat damunt
la taula que segueix tenint aquest govern, aquesta comunitat
autònoma, un problema amb les llistes d’espera, però
malauradament no els podem comparar amb les llistes
d’espera que hi havia l’anterior legislatura perquè directament
la transparència no existia, es van eliminar els registres de
llista d’espera i per tant així vostès es pensaven que
s’eliminava també el problema. Van eliminar vostès el
Defensor del pacient; van eliminar també el Decret de demora;
van fer un apartheid sanitari, van excloure més de 20.000
persones del sistema públic  sanitari; van acomiadar més de
1.400 professionals sanitaris, van llevar drets i van rebaixar la
carrera professional; van reduir un 50% els programes de salut
pública. En definitiva, no invertir en salut, menys un 24% de
retallada del pressupost de salut. 

Tot açò es va fer amb un instrument ben igual al que avui,
aquests dies, aquesta setmana debatem aquí i amb l’agreujant
que feren tot el contrari del que vostès havien promès en el

programa electoral. Nosaltres hem complert amb la paraula
donada, hem complert amb el compromisos que deia abans la
consellera. El nostre programa electoral i els acords pel canvi
signats a inici de legislatura. I ho entenc perfectament, entenc
que els dolgui perquè les diferències són molt evidents. 

Nosaltres hem fet servir l’eina dels pressuposts per
invertir en Salut, augment pressupostari en Salut de més del
31% en tres anys, que es tradueix en 410 milions d’euros més
que el 2015, la xifra més alta d’aquesta comunitat. Hem passat
de l’acomiadament de 1.400 professionals de la salut a haver-
ne de contractar ja més de 900. Hem passat d’aparcar
projectes com ara la reforma de l’Hospital de Manacor, retorn
del Verge del Toro a l’Estat, perquè vostès l’havien retornat,
si no ara mateix no el tindríem. Aturar les reformes de Can
Misses i Son Dureta, a tenir projectes en marxa per aprofitar
cadascuna d’aquestes infraestructures i modernitzar altres
infraestructures sanitàries. Pressupostar 2 milions d’euros per
continuar l’ampliació i la renovació de l’Hospital de Manacor,
també ho ha dit la consellera, i 10,4 milions per a
infraestructures d’atenció primària, entre les quals hi ha el nou
centre de salut de Bons Aires a Palma, o el nou centre de salut
a Pollença, centre de salut de Santa Ponça, centre de salut de
Sant Joan i centre de salut de Montuïri i Artà.

I tot açò amb una gestió molt acurada, eficaç i eficient, que
ens ha permès obtenir estalvis importants. Per tant, també s’ha
fet una bona gestió econòmica, com ara la central de compres
que permet l’estalvi de 12,5 milions d’euros només en tres
anys.

Per acabar i torn al començament, el més important és que
aquest govern aposta decididament per la sanitat pública. Si un
govern vol potenciar un servei públic ho demostra fent
política, posant pressupost públic i garantint drets. I és així de
senzill, l’anterior govern del Partit Popular no ho va fer i
aquest sí. Per açò la sanitat està millor avui que fa tres anys i
mig. I dit tot açò, veig que no tenen cap intenció de retirar les
esmenes a la totalitat, però òbviament no es sostenen. I també
per aquest motiu avui ja no parlam de retallades i sí de canvis,
que són una realitat i aquests compromisos que deia la
consellera a la seva intervenció. És un canvi significatiu també
d’actitud política. 

De les 33 esmenes parcials del Partit Popular, ja ho ha dit
el seu portaveu, ho va dir a la Comissió d’Hisenda, es dividien
en tres blocs i un d’ells són les esmenes déjà vu, aquelles que
ens repeteixen constantment a cada un dels pressuposts,
malgrat la conselleria està fent passes i està fent feina per dur-
les a terme; o esmenes, propostes molt concretes, o
inversions en infraestructures, perquè curiosament critiquen
que el Govern hagi fet inversions en infraestructures, però les
seves esmenes, algunes d’elles també demanen aquestes
inversions.

I jo els he de donar la benvinguda a la seva preocupació
dels problemes de la ciutadania, perquè si no se’n preocupen
quan governen, ja està bé que es preocupin ara que estan a
l’oposició...
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(Alguns aplaudiments)

Per cert, Sr. Serra, no ens vulgui enganar, aquesta proposta
de resolució dels al·lergòlegs que vostè ha esmentat, que era
un compromís parlamentari i  que no s’havia complert, la
proposta de resolució parla d’un al·lergòleg a cada illa i en
canvi l’esmena que vostès presenten parla d’un al·lergòleg per
a cada àrea de salut. I aquí, bé, sí,  hi ha una substancial
diferència diria jo. Per tant, no vengui aquí a fer demagògia, a
dir coses que no són certes perquè la proposta de resolució
deia el que deia i la seva esmena diu el que diu.

(Remor de veus)

Quant a les condicions econòmiques -i vaig acabant ja- sí
que vull posar en valor que aquest complement d’insularitat
que vostès reclamen, també li ho ha explicat molt bé la
consellera, s’han retornat drets econòmics al personal, s’ha
recuperat el complement de fidelització per a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera i la carrera professional també
els ho ha dit la consellera, que també es paga als interins, és la
quarta més ben pagada d’Espanya i a Canàries no la cobren els
interins. Per tant, els demanaria que fossin més rigorosos amb
les seves esmenes. Però arriben tard, ja els ho ha dit el meu
portaveu moltes vegades, que sempre arriben tard amb les
seves propostes.

Pel que fa a les esmenes de Ciudadanos -i vaig acabant-,
igualment hi ha 20 esmenes les quals no les podem acceptar,
ja ho vam discutir en comissió, algunes perquè ja estan
previstes, com el Pla de formació, millores als hospitals
General i Psiquiàtric , campanya del sucre a l’alimentació o
reforç per grip, per exemple. Altres perquè no són possibles
com els trasplantaments hepàtics. Jo sé que la Sra. Ballester
ho reitera pressupost rera pressupost, però en qualsevol cas la
consellera ja ha explicat el motiu pel qual aquest servei no es
pot tenir a la nostra comunitat.

El Pi manté 6  esmenes. Una no es va acceptar perquè
coincidia amb una de Podem. Sí que se’n va acceptar una altra
i també mantenim el nostre vot aquí igual que a la comissió.
Posar simplement de manifest que IDISBA és cert que des de
2015 ha duplicat el seu pressupost i açò ha suposat poder
enfortir les seves estructures, poder redimensionar recursos
humans i millorar també la dotació tecnològica i com vostè
també ha reconegut, s’han fet passes en aquest sentit. Altres
depenen de disponibilitat de solar, vostè també ho ha
reconegut i per exemple l’ambulància de Sant Jordi, hi ha
recursos a la zona, ambulància de servei vital avançat a
Campos 24 hores, bàsiques a Manacor, Capdepera, Santanyí
24 hores, reforços d’estiu a Portocristo i Felanitx. Per tant, el
nostre vot el mantindrem igual que el vam mantenir a la
comissió.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Camps, la seva intervenció, en
comptes de retirar l’esmena a la totalitat, el que ha fet és
reafirmar-me en el fet que he de mantenir les esmenes a la
totalitat, l’explicació ha estat un déjà vu, un retorno al
pasado i tornam estar a les mateixes. Jo hauria de contestar
allò que he dit a la primera intervenció, això vol dir que aquí
no s’escolta ningú, almanco vostè no m’escolta a mi, jo l’he
escoltada a vostè molt atentament perquè pens que per això
som diputats d’aquesta cambra.

Respecte d’aquí te pillo, aquí te mato, no seguiré fent
comentaris sobre això, ha estat graciosa, ha estat bé. 

I després el representant de MÉS per Mallorca
precisament li ha donat una explicació que jo no havia dit per
no afegir més coses al que don com a resum un poc d’allò que
interpret de la història sanitària d’aquesta comunitat autònoma,
una cosa que no he afegit per no augmentar el tema del debat.
Però efectivament vàrem partir d’unes competències mal
dotades, es varen acceptar per un govern socialista aquí en
aquesta comunitat autònoma. Per tant, és ver que per això a
través dels diferents pressuposts hem d’anar incorporant un
seguit d’esmenes i que realment no s’accepten les esmenes
precisament perquè hi ha un plantejament polític equivocat,
immadur, perquè nosaltres les esmenes parcials que
presentam realment són esmenes que es podrien incorporar
tranquil·lament, no totes lògicament i prioritzar-les totes, fins
i tot pactar, perquè Sra. Camps, respecte d’això que m’ha dit
de comparar allò que s’havia aprovat respecte l’esmena que
presentam, jo he intentat millorar, allò que em pareixia un poc
il·lògic era demanar un al·lergòleg a Formentera, per
exemple. Per això en comptes d’illa, que va ser un error en
aquella proposta, he incorporat un per a cada  àrea sanitària.
De totes maneres si vostè està preocupada per això, no es
preocupi, jo canvio l’esmena i la transaccioni amb vostè, el
que vulgui, si vostè ho accepta tendrem al·lergòleg..., aquest
Grup Parlamentari Socialista entre aquí te pillo, aquí te mato
i que dugui (...).

Bé, seguim amb el tema d’al·lergòlegs. Crec que si vostè
accepta transaccionar aquesta esmena, endavant, cap problema.
Vostè vol que facem textualment allò que diu l’esmena
aprovada en el debat del Parlament de 2017? Idò ho posam i ja
està, però jo crec que queda molt coherent un al·lergòleg a
cada àrea sanitària. Però crec que no l’acceptarà, jo crec que
l’argumentari és per sortir un poc al pas.

Les esmenes que nosaltres presentam no tenen res de
l’altre món, únicament estam recollint les informacions que
ens arriben, com a vostès, del diferent personal sanitari que
està afectat i que hi ha esmenes que realment les hem repetit
molt de temps, com el suport als consells en sociosanitaris,
la creació de la seguretat de patologia dual. Algú que coordini
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tots els recursos de salut mental, no només d’ib-salut, parlam
per exemple de l’increment de dotació de personal per
disminuir la pressió assistencial sobretot a Mallorca;
d’augmentar aquelles especialitats deficitàries, que n’hi ha; de
reforçar la cronicitat amb el compromís de contractar
geriatres o la teleassistència sanitària domiciliària: o de
millorar el servei de seguretat, sabem que hi ha un problema
de seguretat, encara que se’ns va contestar aquí una vegada que
no existia i existeix, l’endemà va sortir justament als diaris...
Insistesc en la... de comprar un vehicle per algun centre rural
o algun metge que exerceixi a àrees rurals per facilitar..., per
fer que no hagin d’anar amb el seu propi cotxe. 

Vull dir que són esmenes d’intentar reconduir un poc el
pressupost cap a uns temes... que entre tots hem de contribuir
a millorar-los, però que no només vostès es plantegin que són
els únics als quals es va a demanar els plantejaments; reforçar
els diferents SUAP, reforçar ambulàncies a Santanyí, a Sant
Joan, a Sant Josep... Per cert, tenim una esmena en què
demanam un reforç d’ambulància a Sant Josep i a nosaltres ens
l’han votada en contra i crec que ha estat al Grup Parlamentari
El Pi que la hi varen votar a favor. No passa res, si no passa
res, però vull dir que són esmenes de millora; mentre vagin
sortint no passa res.

Un TAC a l’Hospital Mateu Orfila; equip radiològic a Dalt
Sant Joan; la creació d’hemodinàmica, és l’única illa que no la
té, que estrany que aquest any la consellera no ens ha parlat
d’hemodinàmica en cap ocasió, però Menorca continua sense
hemodinàmic; la creació d’unitats de dolor, que també han
estat aprovades a través d’esmenes d’altres grups que nosaltres
també teníem; l’ampliació de diferents centres sanitaris com
a Alaior, Canal Salat, Santa Eulària, Sant Antoni, (...), Escorca,
Llucmajor, Montuïri, Santanyí, Artà, Santa Margalida.

No tornaré parlar de l’esmena d’intentar posar damunt la
taula uns sous per intentar reconduir el tema d’equiparació
amb Canàries o iniciar aquesta equiparació.

Realment per acabar vull dir que l’important són les
esmenes aprovades, que totes les esmenes són iguals i es vota
a favor de la que no sigui del Partit Popular, idò bé, no passa
res, és igual. El nou recurs queda aprovat i la nova política
queda demostrada.

Tampoc no ens demostren gaire coherència quan, per
exemple, una esmena de Podem que també tenia el suport de
tota la cambra respecte de l’educació de 0-3 anys i no va ser
aprovada pel PSOE en una primera votació i aquí es va armar
la de Sant Quintin i varen arreglar-ho al darrer moment, ho han
pogut arreglar, perfecte, però aquests principis també es
podrien aplicar als mateixos i torn a repetir: el tema de
l’al·lergologia, el tema de metges rurals o el tema de les
unitats de conductes addictives.

Per tant, quan són esmenes del Partit Popular canvien els
criteris i els principis i també amb una demostració del que
entenen per la nova política.

Per tant, i per acabar, bé, com que no... del Partit Popular
no s’aprovaran gaires esmenes, almanco, Sra. Consellera,
arregli la calefacció del centre de salut de Vila que es mereix
una atenció a les... millora d’infraestructures i per cert, en el
tema d’infraestructures  volia dir que no he comentat allò de
millora d’infraestructures (...)...

(Remor de veus)

... l’anunci de les infraestructures, que no és el mateix. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, primero comentarle a la Sra.
María José Camps que yo creo que no se ha leído con buenos
ojos nuestras enmiendas que son importantes y además sí que
van al meollo de la cuestión porque la cuestión en esta
comunidad es que tenemos una gran falta de médicos, faltan
profesionales sanitarios en atención primaria, no se cubren las
bajas, faltan profesionales en especialidades, hay ausencia de
medidas para atraer a profesionales, todo lo contrario en
esta... este gobierno ha hecho un decretazo que lo que hace es
perjudicar... este problema.

Continua la presión asistencial, por lo tanto, hay una falta
de seguridad, nosotros ya hacemos hincapié en la falta de
seguridad. Hay unas listas de espera enormes, por tanto
también pedimos una transparencia en estas listas de espera
que tampoco se ha cumplido y hablando de transparencia hay
una absoluta falta de transparencia en la gestión y de los
resultados que le hacen muy fácil a la consellera darnos cada
dos por tres unas cifras porque nosotros tampoco las podemos
contrastar.

Por lo tanto, son unas enmiendas que van justamente a que
todo esto se pueda paliar.

Comentar a la diputada Marta Maicas que ha hecho unas
declaraciones bastante interesantes. Nos ha comentado que el
Govern, o sea el PSIB y MÉS, los grupos del Govern, no los
dejó que la (...) del copago fuera a los acords pel canvi y esto
es muy interesante porque tanto el PSIB como MÉS entonces
nos han estado contando milongas porque nos han estado
diciendo durante estos años que iban a poner la derogación del
copago cuando a ustedes les habían dicho que no se podía
hacer porque era un presupuesto muy elevado. Ahora
entendemos por qué lo hacen dos meses antes de las
elecciones. Es decir, ustedes se lo dejan al gobierno que
viene, en fin...
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Y nada más, comentar únicamente que..., ya lo he
comentado antes, que la posición en cuanto a las enmiendas
del resto de grupos será igual que en comisión.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, no vol fer ús de la
paraula.

Passam al torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Ballesteros..., Ballester,
perdón, se lo voy a explicar un poquito mejor. Nosotros
desde Podem Illes Balears lo tenemos en el programa. No
están recogidos en els acords pel canvi, també nosaltres
considerem que seria un pressupost prou elevat si volem llevar
del tot el copagament perquè el copagament el que l’ha de
derogar és l’Estat, l’autonomia el que faria seria assumir el
cost. Per tant, si ha donat aquesta passa per assumir el cost que
suposarà el copagament farmacèutic als pensionistes,
nosaltres considerem que és millor no llevar-lo a to ts els
pensionistes, sinó a aquells que ho necessiten i així podríem
també donar l’oportunitat a les persones que estan en risc
d’exclusió social. Era això, d’acord?

Per la resta, donem les gràcies per l’aprovació de totes les
nostres esmenes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. És el torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Simplement volia respondre la intervenció del Sr. Serra
que molt adequadament ha comentat que les competències en
salut varen ser transferides molt infradotades i que qui les va
acceptar va ser el primer pacte de progrés, hi estam totalment
d’acord. Això són dades que es poden demostrar. La part que
ha obviat comentar és que qui les va traspassar era el Govern
del Partit Popular de José María Aznar amb unes condicions
que era o las tomas o las dejas. Això és un poc amb el que
ens trobam. En certa manera estam molt contents que
reconegui que aquest traspàs no es va fer en unes condicions
adequades i que se sumi un poc al carro dels que reclamam
que es millori en finançament i que tot aquest
infrafinançament que tenim el puguem arreglar d’aquesta
manera.

Ja està, simplement, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. És el torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Malgrat que seré breu no volia perdre
l’oportunitat de dir-ho des d’aquí perquè ja que el Sr. Serra ha
tingut la deferència també de fer el seu darrer torn des del
faristol, jo també correspondré igualment.

Qui crec que ha intentar sortit del pas quan hem descobert
aquesta petita... trampa que ens havia fet entre les propostes de
resolució i l’esmena ha estat vostè i ha fet una sortida cap
endavant i ha proposat que se li accepti l’esmena
transaccionada amb la proposta de resolució. Bé, idò jo li he
de dir que per la pròxima vegada faci la feina amb una mica
més de cura i potser sí que ens podríem entendre.

I pel que fa al caos, supòs que el seu subconscient l’ha traït
perquè devia voler dir “cosmos” en comptes de “caos” quan
s’ha referit a l’inici de la seva primera intervenció al desgavell
que suposadament hi havia en aquest govern en relació amb
salut perquè, per cert, en la legislatura anterior del Sr. Bauzá,
crec que vàrem tenir tres consellers de Salut si no vaig
equivocada, ni tan sols record el nom, ah!, i sis secretaris
generals del Servei de Salut que recordam que és la major
empresa pública amb més de 14.000 treballadors i
sincerament tampoc ja no sé quants directors generals.

Açò, per tant, és el caos, Sr. Serra, allò sí que era el caos.
Ara tenim un cosmos, perquè tenim un pressupost, tenim
inversions, que es duplica al 2019, hem incrementat un 20%
el pressupost de primària, tenim una oficina a ib-salut per
coordinar aquesta estratègia en salut mental i, per tant, crec
que amb tot el que hem dit en les anteriors intervencions a la
consellera ha quedat claríssim que el que fa aquest govern és
prioritzar la salut com aquest servei públic que ha de ser per
a tota la nostra ciutadania. 

I fer un petit esment només també a la Sra. Ballester quant
al defensor de l’usuari. El defensor de l’usuari vostès el
reclamen, l’han vengut reclamant, ara tenim el defensor de
l’usuari, però ara resulta que no els va bé aquest defensor de
l’usuari; han criticat que era una persona que era afí al Govern
d’aquesta comunitat autònoma. Bé, jo crec que s’han de
prioritzar altres coses en aquest sentit com el currículum que
té aquesta persona, perquè té un brillant currículum i té molta
experiència laboral en aquest sentit, crec que l’únic que no té
és un màster en infraestructures sanitàries, però en qualsevol
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cas té un currículum brillant i crec que pot ocupar aquest lloc
i estic segura que desenvoluparà amb garanties la seva tasca,
perquè la seva tasca està enfora de qualsevol vinculació
política, està per atendre aquelles qüestions que se li puguin
plantejar. Per tant, em preocupa aquest raonament que fan
d’aquesta manca d’imparcialitat, que ja imputen a una persona
que encara no ha pres ni possessió del seu càrrec ni ha pogut
demostrar el que pot fer i em preocupa perquè pens que si
vostès estiguessin en el lloc, en aquest lloc, sí que
possiblement tendrien un esbiaix polític important. Crec que
no és en absolut de rebut que facin aquest comentari.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Passam al debat numero 9, de
totalitat i globalitat. Agrupació de la secció 11. Conselleria de
Presidència amb les seccions i entitats afins. Hi ha esmenes
a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció 11
Conselleria de Presidència, 13914; secció 73 Institut Balear
de la Dona, 13915.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció
11, Conselleria de Presidència, al programa 121A Direcció i
serveis generals de la Presidència del Govern, 14107; al
programa 121C Coordinació de programes de govern, 14109;
al programa 151C Transparència, atenció ciutadana i
modernització, 14108; a la secció  73, Institut Balear de la
Dona, al programa 323C, Promoció, protecció i serveis per a
la dona, 14130, 14128 i 14129.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 121B Direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, 14321.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 11, Conselleria de Presidència, al
programa 121B, Direcció i serveis generals de la Conselleria
de Presidència, 13758.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 11, Conselleria
de Presidència, al programa 151A Comunicació institucional,
14423 i 14420; al programa 231B Foment i relacions amb
comunitats balears radicades a l’exterior, 14424.

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera, secció 11,
Conselleria de Presidència, 14539; al programa 126H, 
Assessorament, estudi, recerca i difusió normativa, 14540; al
programa 211A, Col·laboracions institucionals en matèria de
justícia, 14538.

Per a la defensa conjunta de les esmenes pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Buenas tardes, señoras y señores
diputados. Buenas tardes, consellera. 

Bien, la Conselleria de Presidencia es una conselleria
presupuestariamente pues con... si la comparamos con el resto
de consellerias, con un presupuesto más reducido, por tanto,
el debate presupuestario es más sencillo y teniendo en cuenta
la hora en que nos encontramos y el tiempo que llevamos
debatiendo presupuestos, intentaré sintetizar al máximo.

La Conselleria de Presidencia, como todos ustedes saben,
tiene una función importante de coordinación del Govern, de
hecho las direcciones generales que tiene pues es la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción
Exterior, la Dirección General de Relación con el Parlamento
y la Dirección General de Transparencia y Bon Govern y luego
tiene una dirección general de Comunicación, más dedicada a
la cuestión de propaganda. Por otro lado, tiene el Instituto
Balear de la Dona, que tiene una función fundamental e
importante. 

¿Por qué fundamentamos dos enmiendas a la totalidad?
Básicamente porque si cogemos el presupuesto de este año
vemos que la tendencia de la conselleria es, por un lado, al
incremento del gasto de personal y, por otro lado, al
incremento de publicidad y propaganda. Y se disminuyen, en
cambio, las inversiones o las transferencias a ayuntamientos
y a consejos insulares y a entidades sin ánimo de lucro. Por
eso hacemos la enmienda a la totalidad a la conselleria.

Por otro lado, hay unas cuestiones nuevas respecto al
presupuesto del año pasado que se introducen todos los gastos
de la convocatoria electoral, de la convocatoria de las
elecciones para el año que viene, y su presupuesto , pero
bueno, esto es una cuestión que es simplemente destacar el
cambio que se produce.

Respecto al Instituto Balear de la Dona se produce un
incremento sustancial, pero un incremento sustancial que
viene determinado precisamente por la transferencia del
Estado para la aplicación del Plan contra la violencia. Pero si
comparamos el presupuesto del año pasado sin la aportación
del Estado, sin los 4 millones de este año, vemos que se
reduce en 200.000 euros la aportación de fondos propios de
la comunidad autónoma y pensamos que en una comunidad
autónoma en que desgraciadamente, y en un tema tan
complejo, tan difícil y tan importante para la sociedad como
es la violencia de género, pero que tenemos un récord
negativo, somos la comunidad autónoma con el mayor récord,
o sea, el número peor en violencia de género, de 30 casos de
violencia de género por cada 1.000 habitantes, hay que tener
en cuenta que el siguiente es Murcia con 23 casos cada 1.000
habitantes, según los datos del Consejo General del Poder
Judicial, entendemos que de ningún modo, teniendo en cuenta,
aunque se tenga en cuenta la transferencia del Estado, la
comunidad autónoma debería reducir su esfuerzo inversor en
el Institut Balear de la Dona. Por eso, planteamos la enmienda
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a la totalidad; como mínimo mantener los fondos propios y la
parte que le provenga del Estado.

Por otro lado, en la conselleria lo que entendemos es eso,
que debería invertirse más en todo caso entre inversiones a
ayuntamientos, a consejos insulares, a entidades sin ánimo de
lucro y no invertirse... no incrementar pues en gasto de
personal o no incrementar tanto en gasto de personal, hay
direcciones generales que se incrementa un 50% en gasto de
personal, y en publicidad y propaganda. 

Esta tendencia de la Conselleria de Presidencia al
incremento en estas partidas, ¿qué nos hace deducir? Si ayer
veíamos en la prensa que el titular decía: “el equipo de
Armengol en el Consolat controlará la estrategia electoral del
PSIB”, pues parece que el apoyo al equipo de Armengol en el
Consolat lo tendrá en la Conselleria de Presidencia que
ayudará a la estrategia electoral del PSIB, porque lo  que
incrementa es en personal y en publicidad y propaganda, y no
nos parece correcto.

Respecto a las enmiendas parciales, básicamente debo
manifestar, en primer lugar, que estamos abiertos a si hay
posibilidad de alguna transacción, no se nos ha ofrecido, pero
bueno, nuestro  ofrecimiento desde el primer momento a
cualquier transacción. Las enmiendas básicamente van en la
linia de intentar corregir lo que denunciamos en la enmienda
a la totalidad. Por ejemplo, la 14107, reducimos de estudios
y aumentamos en inversiones; nos llama la atención, por
ejemplo, que en inversiones del patrimonio histórico, en
especial a Sa Llotja, pues, se establezca una partida de 1.000
euros y nosotros proponemos incrementarlo en 50.000;
proponemos incremento a las transferencias a ayuntamientos
en 40, en 10 y en 40.000 a instituciones y familias.

En la 14109, también un incremento, en la Dirección
General de Coordinación hay un incremento enorme en
personal, pues, no incrementar tanto en personal y sí subir las
transferencias a entidades sin ánimo de lucro, consejos
insulares y ayuntamientos y hacer un incremento más
moderado en materia de personal. 

Y en la Dirección General de Transparencia, pues similar,
no incrementar tanto , incrementar alguna parte porque
entendemos que sí hace falta un incremento de personal, pero
no en una forma tan sustancial, hacer un incremento más
moderado en personal e incrementar más en inversiones, que
realmente la transparencia llegue a los ciudadanos. La
transparencia..., este tenía que ser el govern de la
transparencia, ha sido el govern del cambio de los
responsables de la transparencia, ha sido el govern de las
conselleras de Transparencia dimitidas o cesadas, ha sido el
govern de la desaparición de la Conselleria de Transparencia,
pero además no ha sido el govern en que la transparencia haya
llegado directamente a los ciudadanos. Por eso entendemos
que es mejor no invertir tanto en incremento de personal y sí
invertir más en mejorar los sistemas o las inversiones que
tenga que hacer el propio govern en que la transparencia llegue
a los ciudadanos.

En las enmiendas parciales sobre el IBDona lo que
intentamos es hacer enmiendas de afectación, en especial que
se implante, que se aplique la Ley de igualdad, y que se
implante un plan de lucha contra el tráfico de mujeres.

Y respecto a las enmiendas de las otras formaciones, de
los otros partidos políticos, votaríamos a favor de la enmienda
de El Pi, que vuelve a reclamar el cumplimiento de una PNL,
que ya se solicitó creo que el año pasado sin mucho éxito.
Votaríamos en contra de la enmienda que permanece viva de
Podem. Y las de Ciudadanos, una a favor y la otra en contra. Y
del Sr. Aguilera, la que establece..., son enmiendas de afección
sobre inversiones en combatir la violencia de género en
adolescentes y también afección en el Institut Balear de la
Dona, pues votaríamos a favor porque entendemos que en esta
materia hace falta concretar; tener 4 millones ahí sin
concretar no nos parece adecuado.

Esa sería la posición del Grupo Popular sobre... tanto las
enmiendas a la totalidad, las enmiendas parciales que
presentamos, y las enmiendas de los otros grupos políticos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 

(Remor de veus)

Silenci, per favor! Intervenció del Govern obrint una
qüestió incidental, té la paraula la Sra. Consellera Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies. Senyores diputades, senyors diputats.
Gràcies, Sr. Lafuente. Els tímids aplaudiments del seu grup sé
que no són perquè la seva intervenció ha estat totalment
correcta, sinó que en aquestes hores va fent efecte en tots i en
totes el cansament després d’aquests dos dies intensos de
debat pressupostari.

Com vostè deia molt bé som en aquest primer debat de la
secció 11 i de l’IBDona. Vostès han presentat una esmena a la
totalitat, bé, concretament dues, a la conselleria i a l’IBDona,
i intervenc no només per valorar i donar resposta a les seves
esmenes a la totalitat; vull dir també i agraesc a la resta de
grups que han fet aportacions al projecte  de pressupostos
originals amb esmenes parcials per millorar el contingut
d’aquest pressupost. També vull ressaltar que s’ha acceptat
durant el tràmit tant de ponència com de comissió un 30% de
les esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris, i
estic convençuda que això en el resultat final millora, sobretot
amb el consens acordat amb aquestes esmenes, millora el
resultat final del projecte de pressuposts.
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No puc compartir, però, Sr. Lafuente, les seves esmenes
a la totalitat de la Conselleria de Presidència, i molt encara de
l’IBDona. Però li he de dir que no només no ho compartesc jo,
sinó que aquesta esmena a la totalitat que vostès han presentat
a l’IBDona no la comparteix cap dels membres del consell
rector de l’IBDona, que varen aprovar, vàrem aprovar per
unanimitat el pressupost de l’IBDona, on hi havia una
representant del Partit Popular. Per tant jo en aquest cas...

(Alguns aplaudiments)

...crec que la feina en aquest cas rigorosa del consell rector,
on es va analitzar el pressupost de l’IBDona, que és el més alt
de la història, tenint en compte que el darrer pressupost del
Govern de què vostè formava part, del Sr. Bauzá, el 2015 era
d’uns 2,5 milions, aproximadament, i que el de 2019 serà de
quasi 5 milions més d’euros. Per tant aquesta pujada del
pressupost de l’IBDona va ser aprovat per unanimitat en el
consell rector, i crec..., puc entendre el joc parlamentari,
polític i partidista que feim o que fan els grups parlamentaris
en la discussió d’aquest pressupost, però també vull fer
referència a la incoherència que suposa que la representant del
Partit Popular en el consell rector de l’IBDona va votar a favor
d’aquest pressupost.

Dit això, també m’agradaria ressaltar els dos eixos
fonamentals d’aquest govern, la igualtat entre homes i dones
i la transparència de la gestió, als  quals vostè també ha fet
referència, van passar a estar adscrits en el seu moment a la
Conselleria de Presidència, a partir de la qual també es vetlla
per la bona coordinació de les polítiques públiques, en aquest
cas, i des de la qual aquestes dues qüestions o dos temes tenen
més vies per impregnar l’acció de govern de tot l’executiu
d’una manera global, eficaç i sobretot transversal.

El pressupost de la Conselleria de Presidència -també ho
ha dit vostè- no és especialment inversor, però així i tot té una
pujada per a l’any 2019 d’un 24,8% -arribarem a la xifra de
35,5 milions d’euros, amb un impuls decidit per la
consolidació de les polítiques d’igualtat a les quals hem fet
referència-, així com el de l’IBDona, que és el que
experimenta un major creixement. Ara bé, hem de tenir en
compte també que una part -ho vàrem explicar ja a la
comissió- que una part d’aquest pressupost es deu sobretot
també a la despesa prevista per a l’organització de les
eleccions autonòmiques i als consells insulars, com a les
iniciatives que hem projectat també per desplegar la Llei
d’accessibilitat universal, la qual per primera vegada compta
amb una partida específica en aquest pressupost del Govern.
M’agradaria ressaltar també la importància d’aquesta partida
destinada a desplegar els efectes de la Llei d’accessibilitat
universal.

Algunes esmenes, encara que tampoc no em pertocaria
parlar de les esmenes concretes o parcials, tendran vostès
temps de fer el debat els grups parlamentaris, però sí he de dir
que algunes de les esmenes que s’han presentat al pressupost
es referien a un augment del pressupost de l’IBDona, o  la
inclusió de partides per dur a terme determinats projectes per
afavorir la igualtat entre homes i dones, o per prevenir i actuar

contra les violències masclistes i garantir el suport a les dones
víctimes, precisament aquest pressupost de l’IBDona, com
hem dit abans, i la seva gestió  va encaminat a aquests
objectius, els quals també s’aborden des de les polítiques que
es duen a terme a altres conselleries del Govern amb el suport
i la col·laboració de l’Institut Balear de la Dona. Podem
parlar, per exemple, de l’impuls de la coeducació en els
centres educatius, que feim en col·laboració, evidentment, i
amb l’impuls de la Conselleria d’Educació; o de la formació
de professionals sanitaris en perspectiva de gènere, que es fa
realitat des de la Conselleria de Salut; o del projecte que
s’impulsa des de la Conselleria de Treball per garantir un any
de feina a les dones víctimes de violències masclistes.

En definitiva totes aquestes iniciatives i d’altres que estan
en marxa o que s’impulsaran properament seran necessàries
mentre a la nostra societat hi continuï havent qualsevol forma
de discriminació cap a les dones.

Ha fet menció vostè també, i no ho vull obviar, a les
elevades xifres de les denúncies per violència masclista que
tenim en aquestes illes. Per tant, a pesar de l’augment
espectacular en el pressupost per a polítiques contra les
violències masclistes, no serà mai suficient mentre tenguem
en aquesta comunitat i en aquest país i en aquesta societat que
ens envolta aquesta xacra, que és el problema més important
que en aquests moments té aquesta societat en què vivim.

Com deia, el pressupost de l’IBDona pràcticament es
duplica respecte de l’anterior fins arribar als 7,2 milions
d’euros. S’assumeix, per una banda, tota la càrrega de feina que
implica també gestionar aquest pressupost augmentant el
capítol 1 també a l’IBDona; vostè ha fet referència com a
crítica a aquest pressupost que pujava molt e l capítol 1;
després ho ha intentat mesclar amb tema d’assessors, bé, ho ha
fet venir tot bé, que ja som a cinc mesos de les eleccions,
però li he de deixar clar, Sr. Lafuente, i vostè ho sap
perfectament, que no s’augmenta ni un sol euro ni en càrrecs
de confiança, ni en assessors, etc. Pujades en el capítol 1 n’hi
ha, precisament per donar millor servei en atenció a les dones
i després parlarem del departament de transparència.

En aquest pressupost de l’IBDona encaram també nous
projectes i en consolidam d’altres ja iniciats, com pugui ser
també l’impuls a la coordinació amb les taules que hi ha als
diferents municipis, les taules de coordinació amb els
diferents municipis, també d’altres convenis de col·laboració
que té l’IBDona amb l’IBAVI de la Conselleria de Territori,
per posar pisos pont, aquest també és un projecte nou, pisos
pont a disposició de les dones víctimes de violència de
gènere, o la posada en marxa del pla contra la tràfic de dones
i nenes amb fins d’explotació sexual. Per cert, un pla contra la
tràfic de dones i nenes que molt aviat veurem la seva llum, una
vegada que prèviament vàrem presentar ara fa poques setmanes
el protocol precisament d’actuació contra la tràfic de dones i
nenes amb explotació sexual.

I per altra la banda la continuació amb l’impuls del pacte
contra les violències masclistes. Vull recordar, ho ha fet vostè
també, que bona part d’aquest augment que ve per aquesta
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aportació de l’Estat, que jo vull fer el reconeixement que amb
el nou govern a Espanya, ha existit una aposta decidida no
només per aprovar el pacte d’Estat contra les violències
masclistes, sinó que a més, l’han dotat de pressupost. Aquests
4 milions que vénen a les Illes Balears i també ressaltar que
per primera vegada es té en compte el factor de la insularitat
per augmentar el pressupost a les Illes Balears que en un
principi hi havia previst.

Vull recordar també que a més aquest divendres, d’aquí dos
dies, aprovam en el Consell de Govern de forma ja definitiva,
el traspàs de competències, en aquest cas de funcions i serveis
en matèria d’igualtat per una banda i també en matèria
d’LGTBI als consells de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, perquè entrarà ja en vigor aquest traspàs a partir
de dia 1 de gener. I d’aquesta manera no només complim amb
l’Estatut d’Autonomia i acostam les polítiques de gènere i
d’LGTBI als ciutadans i ciutadanes de cadascuna de les illes.
I a més a més també donam compliment a un dels
compromisos dels acords pel canvi, dins del llistat de
transferències que teníem pendents de transferir als diferents
consells insulars.

Des de l’any 2016 aquesta comunitat autònoma compta
amb dues lleis de defensa de la igualtat respecte  de la
diversitat i la lluita per la no discriminació, com són la Llei
d’igualtat entre dones i homes i la Llei per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per
eradicar l’LGTBI fòbia. El desenvolupament d’aquestes lleis
i l’avanç en l’aplicació de polítiques contra la discriminació de
tot tipus és el que ens guia al Govern, en el seu conjunt i se
n’estan, jo diria, comprovant els resultats. Però crec que
precisament això no és mèrit més que de la ciutadania, que ens
espitja i també vull ressaltar a més l’ampli consens que hem
tengut també aquí a la nostra comunitat entre els diferents
grups parlamentaris, a pesar que hi pugui haver diferents
posicions, o diferències ideològiques, que això és normal i
molt saludable, però l’ampli consens que ha existit sempre a
l’hora de tirar endavant mesures, sobretot per defensar els
drets, o les polítiques d’igualtat i també en defensa de les
polítiques LGTBI.

Per altra banda feia vostè també referència a la importància
de la coordinació, i la Direcció General de Coordinació n’és
una mostra de les polítiques d’aquest govern, la coordinació
de tot el Govern. Avançam en la coordinació del Pla estratègic
també de coordinació i atenció a la diversitat sexual i de
gènere i mantenim després del traspàs que es fa als consells
insulars, les funcions d’impuls i de coordinació de les
polítiques públiques per al col·lectiu LGTBI o la prestació
dels serveis d’atenció i de protecció de les persones que
pateixen discriminació per raó d’orientació sexual, identitat
sexual o expressió de gènere. I també deia que una de les
iniciatives que volia destacar especialment d’aquesta direcció
general és la promoció i el desenvolupament de la Llei
d’accessibilitat universal, de la Llei 8/2017, amb la futura
presentació del que serà el primer esborrany de reglament per
a la millora de l’accessibilitat i la supressió  de les barreres
arquitectòniques, amb un pressupost concret per primera
vegada en el Govern de les Illes Balears de 400.000 euros, a

l’establiment dels acords de col·laboració amb els consells
insulars i l’Ajuntament de Palma, per crear i consolidar les
oficines tècniques d’accessibilitat, per tal de promoure plans
municipals d’accessibilitat, entre d’altres funcions.

Ha fet vostè referència a l’augment de personal, ja li ho he
dit abans, l’augment de personal es produeix per una banda a
l’IBDona i per altra banda també a la Direcció General de
Transparència, amb una plaça precisament per RSC, per la
responsabilitat social, que des de fa uns mesos forma part
també de les competències a la Conselleria de Presidència i
per altra banda 8 places més per a persones que estaran
dedicades al desenvolupament de l’administració electrònica.
Sap vostè que hem intentat donar un impuls des del Govern per
a l’administració electrònica, to t el que fa referència als
processos i qualitat de serveis relacionats amb l’arxiu
electrònic, a la carpeta documental c iutadana, al
desenvolupament jurídic de les noves competències de la
figura del funcionari habilitat i, a més, d’altres que deriven de
la implantació, com vostè sap molt bé, de les lleis 39 i 40 de
2015.

Per altra banda també m’agradaria destacar, encara que no
tengui tanta relació en aquest cas en el pressupost en si, la
feina en aquest cas política, o la decisió política ue ha tengut
aquest govern amb el traspàs de competències cap els consells
insulars i per tant, amb aquesta descentralització, perquè haurà
estat la legislatura allà on han existit, o allà on s’ha produït un
major traspàs de competències cap els consells insulars,
concretament la de promoció turística, serveis socials,
joventut, igualtat i gènere i LGTBI, que aprovarem aquest
traspàs definitiu al Consell de Govern d’aquest mateix
divendres. I per últim el Museu de Mallorca, que en poques
setmanes, ja en el mes de gener, entenem que s’arribarà a
aprovar definitivament la llei del traspàs d’aquestes funcions.

En definitiva, creim que aquests pressuposts de la
Conselleria de Presidència i especialment en les polítiques
d’igualtat i en l’IBDona que tenen el pressupost més elevat de
la història, són uns bons pressuposts, crec que són uns
pressuposts molt positius, que consoliden les polítiques
públiques que vàrem iniciar ara fa quasi quatre anys i sobretot
també incideixen en la coordinació i en la transparència i, en
definitiva, en un servei públic que mereix, entenem, la
confiança de tota la ciutadania ara i esperam també en un futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Doncs en torn de rèplica el Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Gracias, consellera, por las
explicaciones. Criticaba que nosotros habíamos presentado
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una enmienda a la totalidad al IBDona y que el representante
del Partido  Popular en el órgano de dirección había votado a
favor. Yo estoy seguro que el representante del Partido
Popular, si el Govern con sus fondos propios hubiese
mantenido la misma cuantía de inversión en el IBDona que el
año pasado, también estaría muy contento de votar a favor,
porque nuestra crítica es precisamente que ustedes bajan los
fondos propios del Govern y estaría a favor de nuestra
enmienda a la totalidad, que lo que le pide es que mantengan
como mínimo la misma inversión, teniendo en cuenta la
cantidad que le viene del Estado.

Por tanto, esa es nuestra crítica, en una cuestión tan
importante para la sociedad, que cumple precisamente el
IBDona. No estamos contentos y estoy seguro que usted
tampoco está contenta de que esta comunidad sea la campeona
en las denuncias de violencia de género, como no estamos
contentos de que esta comunidad esté por la cola en los
resultados en educación, como se publicaba hoy, o que
estemos a la cabeza en siniestralidad laboral. Ya sé que estos
datos no le gustan a este gobierno, pero son los que tenemos
y creo que por parte de la oposición también existe el deber
de exigir al Govern que no baje su inversión en fondos propios
en esta materia. Está bien que le vengan los fondos del Estado,
en este caso 4 millones.

La subida básicamente de su conselleria se produce por la
convocatoria de elecciones locales y autonómicas y por los 4
millones del IBDona, que usted dice tenemos el mejor... el
presupuesto más elevado, pasan de 3.459.000 a 7.247.000,
precisamente por los 4 millones que proceden del Estado.

Por tanto, Sra. Consellera, nuestra crítica es mantengan
ustedes la inversión de fondos propios de la comunidad
autónoma y está bien que venga el dinero, pero lo importante,
lo importante en esta materia precisamente es la reducción del
número de denuncias, la reducción efectiva, la aplicación de
políticas efectivas y prácticas de educación, de
sensibilización, de prevención que hagan que consigamos no
estar a la cabeza de las denuncias en materia de violencia de
género de todo el país. Eso sería lo importante, de lo cual
estoy seguro que usted se alegraría, pero también se alegraría
el Partido Popular.

Le decía que básicamente usted ... de los asesores, ha
hablado usted de que yo le he criticado el aumento de
asesores, pues no le he dicho nada, ni los he nombrado el
aumento de asesores, los asesores los aumentó usted el año
pasado, nosotros lo criticamos y usted sigue manteniendo los
mismos asesores. Y en la Dirección General de Transparencia
no incrementa sólo una plaza, incrementan nueve plazas, y eso
es lo que le decimos, incremente de una forma más moderada
esas plazas de personal e invierta más en que la transparencia
llegue a los ciudadanos, y a eso es a lo que van nuestras
enmiendas.

En definitiva, no creemos que este gobierno en su
conjunto durante este mandato pues de lo que hizo bandera fue
la transparencia y que al final del mandato pueda hacer un
balance positivo de la transparencia, Sra. Consellera. Creemos

que después de haber tenido una conselleria de Transparencia
y haber desaparecido esa conselleria de Transparencia y haber
desaparecido por lo que ha desaparecido, pues no es una buena
señal. Creo que pocos gobiernos, pues, han tenido ustedes
registros en las consellerias, dimisiones de dos conselleras,
una consellera y varios directores generales imputados, y eso
no es transparencia, ¿eh?, y una conselleria de Transparencia
que ha desaparecido. 

Por cierto, ustedes al final del anterior mandato hicieron
bandera de una proposición de ley de cambiar la Ley de bon
govern y este mandato, por ahora, la Ley de bon govern ni está
ni se le espera, tampoco sabemos absolutamente nada. 

Prueba de su política de transparencia, y también depende
de su conselleria, pues yo creo que no fue afortunado el
escándalo del cese del director de la Abogacía, no fue un caso
de transparencia cesar a un alto cargo porque cumplía
estrictamente los criterios técnicos y se nombró una directora
de la Abogacía de forma provisional, y sigue de forma
provisional una persona de la confianza política y que ha
desempeñado cargos políticos en su partido, pero sin tener un
cargo de director de la Abogacía nombrado de forma
definitiva.  Desgraciadamente, yo creo que eso no es un
ejemplo de transparencia, Sra. Consellera. 

Por tanto, creemos que existen sobrados motivos para
mantener nuestras enmiendas a la totalidad y nuestras
enmiendas parciales en las dos cuestiones y que en
transparencia pueden mejorar y pueden mejorar de una forma
bastante notable. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Torn del Govern, té la paraula la Sra.
Consellera Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Lafuente, per les seves
aportacions. Bé, només vull reiterar dues cosetes de la crítica
que feia vostè, la pujada del capítol 1 no té res a veure, reiter,
ni amb assessors ni amb personal eventual, per tant, no és cert
que això s’hagi produït. Si vol fer una comparació d’assessors
del Govern li hauré de recordar que en aquesta legislatura amb
una conselleria més aquest govern encara té tres assessors
menys dels que tenia el Govern del Sr. Bauzá, del qual vostè
n’ha format part, però bé.

(Alguns aplaudiments)

Crec que és quasi una anècdota, al final és la dialèctica
fàcil i quasi recurrent que tenim en tots els debats de
pressuposts, així que em centraré en el que és important. 
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En aquest cas ha fet menció, efectivament, a la Direcció
General de Transparència s’han pujat nou places, si no ho he
dit abans bé és que m’he equivocat jo i deman disculpes, una
responsabilitat social corporativa i la resta, les vuit restants,
per a administració electrònica amb l’impuls que hem posat en
marxa en aquesta legislatura. 

I per últim, que abans se m’havia oblidat dir-li, tampoc no
és cert, no puja un euro, les partides referides a publicitat, ja
que són les mateixes partides que teníem l’any passat; també
a principi de legislatura vàrem explicar que aquestes partides,
a diferència del que es feia a l’anterior legislatura que estaven
repartides per diferents conselleries, en aquesta legislatura el
que s’havia fet és concentrar-les a la direcció general, però
que en tot cas la partida de 2019 és la mateixa que la partida de
2018.

No entraré, perquè també és recurrent ja en els darrers
pressuposts a diferents debats, respecte de la confiança o no
que han de tenir els directors o les directores generals amb els
consellers o les conselleres que els nomenen, perquè
m’imagín, Sr. Lafuente, que a l’anterior legislatura quan vostès
nomenaven la directora general de l’Advocacia m’imagín que
ho feien amb els seus criteris de confiança, que jo respect
absolutament, i que, a més, està asseguda en aquest plenari
avui. Per tant, jo això ho trob absolutament dins la normalitat
democràtica, només faltaria que vostès nomenin directors
generals, quan els nomenaven, que fossin de la confiança dels
grups de l’oposició; igual que els grups que governam ara
triam els directors generals  amb la seva capacitat tècnica i
confiança política dins de la normalitat democràtica, només
faltaria.

I per últim ha fet vostè referència a la Llei del bon govern,
efectivament, en aquesta legislatura no s’ha modificat la Llei
del bon govern, el que sí hem fet, i esperem que el mes que ve
es pugui aprovar definitivament, és la Llei del govern, que en
aquesta llei del govern s’introdueixen mesures de bon govern
i, a més, mesures de transparència. 

És cert també que el desitjable, però tendrem temps de
fer-ho a la propera legislatura, és que tenguem una llei integral
de transparència, jo sempre ho he defensat i crec que s’ha de
fer; en aquest cas, en aquesta legislatura, com dic, amb la Llei
del govern avançam i molt també amb aquestes mesures de
transparència, però aquest debat ja el tendrem segurament en
el mes de gener en el debat parlamentari d’aquesta llei del
govern. 

Ja per últim acabar, coincidim amb vostè, millor és una
coincidència, que el desitjable és que es redueixi a la nostra
comunitat, jo aquí faria un matís, no sé si dir les denúncies per
violència masclista, però sí que s’han de reduir sobretot són
els casos de violència masclista que tenim dramàtics també a
la nostra comunitat. A mi no em consola aquest debat de si hi
ha més denuncies vol dir si hi ha més casos o no, per tant, no
entraré en això perquè a mi no em consola en absolut, sempre
animam aquelles dones que estiguin en aquesta situació
dramàtica a fer la passa de denunciar. Per tant, hem d’estar al
costat de totes les dones que fan aquesta passa; que el

pressupost serà insuficient ara i en un futur mentre tenguem
un sol cas de violència masclista, però crec que seria una
errada no reconèixer, ja que tenim el pressupost més alt de la
història en matèria d’igualtat, que són aquests 7 ,2 milions
d’euros, no alegrar-nos tots, com ens vàrem alegrar en el
Consell Rector de l’IBDona, inclosa la representant del Partit
Popular, d’aquest augment pressupostari. 

Per últim, dir que no és cert que es baixi el pressupost en
matèria d’igualtat, el pressupost propi perquè, a més, hem de
tenir en compte totes les altres mesures en matèria d’igualtat
que s’han pressupostat i que s’executen també d’altres
conselleries com puguin ser a Treball, a Educació o a Salut. En
tot cas, crec que l’esmena a la totalitat segurament ha estat
més recurrent que altra cosa, també m’alegr que hem anat
avançant ja que enguany, o en aquest pressupost, només hem
tengut una esmena a la totalitat, l’any passat n’hi havia dues, i
crec que sobretot en aquestes matèries d’igualat, de
transparència és bo que coincidim amb els polítiques a dur
endavant perquè així en un futur com més consens i diàleg
tenguem al voltant d’aquestes polítiques més garantia tenim
que perdurin al temps.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Seguim amb la defensa de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Laura
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, bona tarda,
miraré de no esgotar el temps perquè crec que moltes de les
qüestions més importants ja les ha anomenat i les ha explicat
la consellera, bona tarda també, Sra Costa. 

Jo sí crec que cal posar en valor justament allò que ha
portat al Partit Popular i al Sr. Lafuente a presentar aquesta
esmena a la totalitat i que en realitat després d’haver escoltat
la seva intervenció tampoc no s’acaba d’entendre bé i és
justament el fet de l’existència..., no de l’existència que ja
existia abans, sinó de la transversalitat que s’ha creat del
treball i de la feina de l’Institut Balear de la Dona en aquesta
legislatura donant compliment a un dels punts dels acords pel
canvi per tal de poder fer de les polítiques d’igualtat una
qüestió transversal i per tal que totes les conselleries d’aquest
govern poguessin tenir els seus propis plans d’igualtat, cosa
que abans, durant el Govern del Partit Popular, no passava.

Llavors, crec que és una de les coses que precisament s’ha
de posar en valor, tot el que s’ha fet durant aquesta legislatura
en aquest sentit perquè sigui un eix transversal, perquè l’eix
violeta no quedi tancat en un espai, sinó que consti i que sigui
part de to tes les polítiques que es desenvolupen per part
d’aquest govern. Llavors en aquest sentit jo crec que podem
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donar l’enhorabona a la consellera i també a la presidenta o a
la directora més ben dit de l’IBD.

Tampoc no crec que ens hàgim de lamentar pel fet que del
pacte estatal, del pacte d’estat en contra de les violències
masclistes ens arribin 4 milions. Jo crec que vostè tampoc no
ha fet i en aquest sentit s’ha de reconèixer que ha dit que li
sembla bé que arribin aquests diners, però que no li sembla bé
que s’hagi de retallar en polítiques d’igualtat.

És cert que tenim el dramàtic... no sé com dir-ho, e l
dramàtic fet de ser la comunitat autònoma on hi ha més
denúncies per violències masclistes. La veritat és que això es
greu, però sí que és cert també -i ho saben les diputades del
Partit Popular que participen en el Consell Rector de l’IBD-
que des d’aquest institut s’han posat en marxa moltíssimes
campanyes, sobretot campanyes de sensibilització que crec
que han tengut també un ressò en l’àmbit de consells  i en
l’àmbit municipal que han calat molt en la població. Encara
que no sigui una campanya del Govern, jo crec que les
campanyes “No i punt” han tengut un èxit sense precedents
precisament per poder sensibilitzar en contra de les violències
masclistes.

I si bé ens agradaria també que el pressupost fos més
elevat, crec que aquest pressupost de 7,2 milions d’euros de
l’Institut Balear de la Dona és un pressupost del qual ens
podem sentir també partícips i... senzillament donar suport a
tot el que es faci des d’aquest institut d’aquí al final de
legislatura perquè és absolutament important continuar totes
les campanyes de sensibilització com el “Reacciona”, etc.

Una altra qüestió importantíssima, també l’ha esmentada
la consellera, és justament la descentralització  per tal que
siguin les institucions més properes les que facin la feina de
prevenció i de detecció i de xoc contra les violències
masclistes i precisament tot aquest traspàs de competències
que s’ha produït cap als consells insulars aprofundeix en
aquest idea que siguin les administracions properes
precisament les que es facin càrrec de totes aquestes
qüestions que ara a partir del mes de gener ja tindran tots els
consells insulars.

En aquest sentit, també vull posar en valor tot el pla
estratègic de coordinació i d’atenció a la diversitat sexual i de
gènere. Crec que és molt important el que s’ha fet durant
aquesta legislatura per donar compliment a aquesta llei LGTBI
que vàrem aprovar a aquest parlament i aquest pla de dos anys
que es va posar en marxa l’any 2017 crec que és un dels èxits
també que cal destacar.

Des del punt de vista de les nostres esmenes, només ens en
queda viva una, per tal de centrar-me ja en el que nosaltres
hem presentat. Hem de dir que s’han aprovat tres esmenes, es
varen aprovar tres esmenes en comissió, justament una anava
destinada a ajudes econòmiques a entitats en defensa i foment
dels drets LGTBI, es va aprovar perquè ja estava prevista una
ajuda econòmica precisament en defensa i foment dels drets
de les persones LGTBI i també se’ns varen aprovar altres
esmenes compartides a favor de l’entitat Aliança Mar Blava,

amb MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, i una altra esmena
per tal de fer campanyes de conscienciació envers el benestar
animal.

I només ens queda viva l’esmena 14321 que és una esmena
per garantir ajudes econòmiques a entitats ecologistes. És una
esmena per un import de 50.000 euros, no és una esmena molt
elevada en aquest sentit, i se’ns ha rebutjant argumentant que
des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ja
es tenen previstes ajudes econòmiques en diferents sectors i
entitats de caire ecologista. És clar, nosaltres pensam que la
justificació per sostenir dins aquesta conselleria, encara que
sabem que no és precisament la que té més doblers, aquesta
esmena és justament la mateixa per la qual sol·licitàvem
diners per a la reserva de la biosfera des de Presidència o des
d’Innovació, i és que pensam que els projectes que duen a
terme les entitats ecologistes no es limiten només a temes
mediambientals, sinó que tenen sovint també relació amb el
model de societat que perseguim i amb el model de
creixement econòmic al qual aspiram. Per tant, pensam que la
justificació de les despeses subvencionades per entitats
ecologistes es podrien veure limitades i no realitzar activitats
també transversals, no?, com hem dit que era el cas de totes
les polítiques d’igualtat i de prevenció de les violències
masclistes i de lluita contra elles que s’està desenvolupant.

Llavors aquesta esmena, com he dit, la mantenim, és
l’esmena 14321 i és una esmena l’import econòmic de la qual
pensam que es podria mantenir i que s’hi podria donar suport.

Respecte de la resta de les esmenes que encara queden
vives des del nostre punt de vista no es pot donar suport a les
esmenes del Partit Popular. Jo me’n record, quan vaig arribar
aquí, per cert, ara me’n recordava, no estava preparat, Sr.
Lafuente, un moment, jo me’n record que quan vaig arribar a
viure aquí em va cridar molt l’atenció -i dic que això és
improvisat, eh?, ni ho tenc aquí ni m’ho ha dit ningú-, que el
primer 25 de novembre que jo vaig passar aquí em va cridar
poderosament l’atenció, evidentment d’una manera negativa,
el fet que el Partit Popular organitzés un acte... un acte
emmarcat en el Dia internacional en contra de la violència
contra les dones que consistia en una missa. El Partit Popular
convocava a una missa un dia 25 de novembre. I per a mi això
literalment va ser un...

(Remor de veus)

No, no, no facin així, és clar, però no ho dic perquè no
tingui respecte cap a la diversitat religiosa, que per
descomptat, i les persones que volen anar a missa perquè...
quan una persona mor, sinó perquè així es prenia el Partit
Popular el fet que a les dones ens assassinessin per ser dones,
perquè això és el que continua passant avui, això és el que va
passar l’altre dia justament a Huelva a aquesta al·lota que
sortia a córrer.

Llavors, crec que hem avançat moltíssim en aquest sentit.
Crec que cal continuar avançant, però també ho dic perquè
algunes de les esmenes que ha presentat el Partit Popular, que
són justament relacionades amb l’Institut Balear de la Dona i
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que diuen que no tenen suficients mitjans o doblers, m’ha
cridat l’atenció  quan estava repassant aquestes esmenes la
13915, que està relacionada amb l’IBD, etc., em cridava
l’atenció, no?, que recordava justament que vostès plantejaven
una missa dins el marc del 25 de novembre. 

I també rebutjarem les esmenes que queden vives del Grup
Mixt i així mateix també l’esmena que queda viva d’El Pi, crec
que li queda una esmena només, perquè en principi hem
demanat i la Conselleria de Presidència no és competent en
aquesta matèria.

I per la nostra part res més. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs torn del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el
Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Telegràficament per no ser reiteratiu, perquè no m’agrada,
marcaré la nostra posició, no parlaré de misses, i crec que allò
que hem de fer és intentar fer pinya en relació amb un drama
humà i social com és el de la violència. Però bé, aquesta és la
nostra valoració que es veu que no coincidim amb altres grups
parlamentaris.

Aquesta conselleria no és una conselleria inversora, per
tant, poca crítica li podem fer en matèria pressupostària.
Nosaltres ja sap la consellera, ja que braveja d’aquest traspàs
de competències als consells, ens hagués agradat que per la
part que li toca, ja sé que no només depèn de vostè, haguéssim
avançat en traspassos estatutaris de l’Estat a la comunitat
autònoma. En aquesta qüestió diguem no tenim un balanç
positiu. 

Però bé, també he de dir que, clar, e l Partit Popular
normalment semblava que sostenia la seva esmena a la totalitat
perquè estava en desacord amb l’existència d’aquesta
conselleria, que la trobava buida de contingut. Crec que ha
canviat un poc l’argumentari, però bé. Nosaltres en tot cas
només mantenim una esmena, és una esmena important, és una
esmena relacionada amb l’autogovern. Si tenim voluntat de
rebre aquests traspassos, si tenim voluntat de complir amb
l’Estatut d’Autonomia, si estam contents que s’hagin transferit
aquestes competències als consells, no sabem per què aquest
govern ha renunciat tota la legislatura a crear un organisme,
previst a la normativa general, per exercir el control i la
resolució  dels recursos en matèria de contractes públics i
continuam depenent d’un organisme de Madrid. I això és el
Govern que algun fins i tot diuen sobiranista, imagina’t. 

Idò resulta que no volem aprofitar les capacitats
d’autogovern que ens dóna la normativa. I clar, l’excusa és que
no depèn d’aquesta conselleria i cada any cerquen una excusa.

A mi m’és igual si em transaccionen aquesta esmena, la duen
a la Conselleria d’Hisenda o a la Conselleria d’Afers Socials,
és que m’és igual tot això, amb tots els respectes per la
consellera, que sap que li votarem favorablement el seu
pressupost, però em són igual, sincerament, les seves excuses.
Aquí el que hi ha és una manca de voluntat d’exercir una
competència que tenim i que podríem consolidar.

En els recursos en tot el tema del transport discrecional,
vostès mateixos són esclaus de la seva falta de decisió i han
hagut de dependre de l’organisme de Madrid. I el conseller en
pot parlar molt d’aquesta qüestió i del que ha patit. Però és que
vostès han renunciat completament i nosaltres volem insistir
que com han fet altres autonomies, tenguem aquest òrgan per
resoldre els recursos que es produeixen en matèria de
contractació pública. Però acabarem la legislatura i un govern
que en teoria aposta per desenvolupar l’Estatut i per tenir la
màxima capacitat de decisió, renunciarà a crear aquest òrgan,
la qual cosa sincerament ens sap molt de greu.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs torn del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

President, senyores i senyors diputats. Bé jo també em
faré curt, o com a mínim aquesta és la intenció, donada l’hora
i donat que només tinc dues o tres esmenes, per tant, vull dir
una cosa ja em va bé amb l’altra.

Bé, hem presentat tres esmenes en aquesta secció del
pressupost, de les tres n’hi ha dues que estan relacionades
entre si, es tracta de les que es refereixen a la necessitat de
potenciar per mitjà d’una campanya específica de comunicació
el vot dels nostres ciutadans balears que resideixen a
l’exterior, evidentment de cara a les eleccions de dia 26 de
maig. Una de les dues està pensada de forma més genèrica,
l’altra per -diguem- intervenir a través de les comunitats
balears radicades a l’exterior, que són aquelles que tenen
aquest contacte.

Bé, nosaltres creim que és important, em diran que això ja
està de qualque manera previst en la campanya general, però és
evident que estem parlant de gent que no viu aquí. La gent aquí,
allò que nosaltres podem transmetre, sobretot per a gent que
té una dificultat a l’hora de votar, que és el famós vot
sol·licitat, aquest vot rogat, hem de pensar que efectivament
el Govern de l’Estat ja farà una campanya, o hem d’esperar que
faci una campanya, tenint en compte que les eleccions
municipals, les europees, són generals a tot l’Estat, les
autonòmiques ho són a moltes comunitats autònomes, però
nosaltres consideram que no hi seria de més fer també una
campanya específica des d’aquí, per a aquells que evidentment
sent balears tinguin dret a vot, estiguin on estiguin i
evidentment utilitzant els mitjans de què disposam.
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La tercera esmena té un doble objectiu, si figura en aquesta
secció és una esmena de baixa, de vegades abans ja ho he
explicat, en algun cas hi ha esmenes que són de baixa i no
d’alta en una determinada secció; en aquest cas està aquí per
posar de manifest sobretot d’on surten els doblers de baixa,
que surten de la partida d’estudis i  treballs tècnics de la
Direcció General de Comunicació, no perquè hagi augmentat,
com abans comentava la consellera, deia que era la mateixa
enguany que l’any passat, sinó perquè l’any passat ja era
excessiva, per tant, enguany també ho és. I és una partida que
en un context com aquest ens pareix excessiva. On traslladam
això? Ho traslladam a la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques i bàsicament amb un objectiu que
és el de posar en marxa aquesta unitat de coordinació i control
de què ja hem parlat avui de matí, per tant, per afavorir també
amb els doblers que surten d’aquesta baixa, aquesta unitat de
coordinació que nosaltres creim important i que creim també
que s’hi han de posar més recursos que aquells que aquest
pressupost ja conté.

I res més. Moltes gràcies i en principi esper que ja fins
demà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt, torn del Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President i bona tarda a tothom. He
presentat tres esmenes a aquesta secció, que vénen de dues
resolucions aprovades enguany i l’any passat i una declaració
institucional feta unes setmanes enrere. Esper que el seu vot
sigui positiu i el que s’ha votat majoritàriament per aquest
parlament en ple avui es pugui ratificar en aquestes esmenes,
però sembla ser que no serà així, paper banyat.

Fa unes setmanes es va aprovar una declaració institucional
sobre la violència masclista i dilluns la mort d’una nova dona
per violència masclista va ser notícia per a tots i ahir vaig fer
present aquest moment. Avui és el dia de demostrar que hi ha
voluntat política de donar solucions als problemes i poder fer
front a aquesta xacra. Si s’aproven avui aquestes esmenes
podríem dir que no hi haurà més “postureo” polític. Però em
sembla que moltes paraules, moltes promeses i que no tenim
sous, però enguany sí que en tenim.

Pas a la primera. Concretament la primera és la 14538, fa
referència a un pla d’acció específic per prevenir la violència
de gènere sexual entre adolescents per un import de 0,5
milions. L’educació ha estat sempre el pilar de les societats,
un reflex del que vol un país i amb una igualtat d’accés a
l’educació, els canvis socials són possibles. Si tota la joventut
té una educació de qualitat podrem dir que el canvi a una
societat igualitària i justa es podrà fer. Amb un correcte pla
educatiu podríem combatre la violència masclista amb més
efectivitat i al mateix temps combatre el feixisme que guaita
al context electoral vinent. Per tant, com a docent, com he
comentat moltes vegades, tenim una tasca molt important en

totes les etapes educatives perquè realment aquest canvi social
pugui fer-se efectiu. 

El segon punt o  la segona esmena, fa referència a
incrementar el pressupost de l’Institut Balear de la Dona i que,
bé, justament com s’ha comentat anteriorment per a l’any
següent hi ha una transferència de competències als diferents
consells insulars. En aquest sentit vull recordar que en el punt
4 s’instava, en la declaració institucional que es va aprovar fa
unes setmanes, com he comentat, s’instava a continuar
treballant en el desenvolupament de la Llei 11/2016, a fer o a
continuar impulsant el pacte social contra la violència
masclista, Reacció i també, com no, seguir treballant en els
mitjans de comunicació per part del Govern. 

Sra. Costa, m’agradaria que m’escoltés perquè el que vaig
a dir és molt important. Sobretot no puc passar per notícies,
per donar notícies que hem llegit als diaris i molt
especialment a Eivissa, “Cuarenta y cuatro mujeres
maltratadas en Ibiza están en lista de espera en la Oficina
de dona”. “No podem assumir més casos”, això és la resposta
de la consellera al respecte, què els hem de dir, Sra. Costa, a
aquestes dones?

L’altre titular que ens deixa l’hemeroteca a l’illa d’Eivissa
és, “el juez decano denuncia la falta de psicólogos para las
víctimas de malos tratos en Ibiza, cuenta con una psicóloga,
pero estos días ha estado de vacaciones”. Sra. Costa, què els
hem de dir a aquestes dones quan necessiten a aquests
professionals?

I, en aquest cas, em quedo també ara a Palma, tiram
d’hemeroteca, Carlos Izquierdo -abro comillas-  “la falta de
medios en los juzgados de violencia de género es
desalentadora -continuo llegint- la falta de medios en los
juzgados de violencia de género es desalentadora para los
que trabajan en este ámbito”, es la palabra que usó ayer
Carlos Izquierdo, titular del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer número 1, durante las jornadas organizadas por el
IBDona en el Colegio de Abogados en Palma.

I podria continuar, Sra. Costa, i també, per suposat, a les
persones que tenim avui de la Conselleria de Presidència i
d’IBDona. 

Però sembla que la resposta que va donar el Sr. Tarrés
l’altre dia és que els 4 milions ja vendran de Madrid. Bé, Sra.
Costa, quina excusa serà quan no venguin aquests milions de
Madrid perquè estam ja farts de veure promeses i promeses
que Madrid, Madrid, Madrid. Està aprovat, bé, ja veurem, però
en aquest sentit, com ja ha comentat algun portaveu, veurem
què passa.

Traspàs de competències, Sra. Costa, resulta que es
traspassa competència al Consell d’Eivissa, es creen tres
noves places i una no té pressupost econòmic, no està dotada
econòmicament. Tan difícil és després dels 4 milions que
vendran de Madrid una transferència al Consell d’Eivissa per
parlar d’igualtat i LGTBI? I resulta que una de les tres places
no està dotada econòmicament. Un altre menyspreu...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... per part d’aquesta conselleria, d’aquest govern cap a l’illa
d’Eivissa. No entenc, sincerament, que no puguin donar
30.000, 40 o 50.000 euros, la quantitat corresponent, perquè
estigui dotada econòmicament i que el traspàs, com tantes
vegades comentam aquests dies i ho hem vist, sigui amb una
dotació econòmica i suficient. Després continuaré la meva
rèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Bé, abans de passar al torn en contra,
ens avançam prou en el temps, per tant, ens queden, com a
mínim, 45 minuts per arribar a les votacions. Per tant, els
diputats i les diputades que encara no siguin per aquí, per la
cambra, doncs, començau a avisar-los que, com a mínim, en
45 minuts, bé, com a màxim, votarem, perdó.

Per tant, passam al torn en contra. Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Biel Barceló. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull manifestar,
evidentment, el nostre suport a aquest pressupost de la
Conselleria de Presidència. Sobretot crec que s’han de
destacar aquests 4 milions d’euros que vendran del Pacte
estatal contra la violència masclista que ens permetran fer
unes polítiques precisament en aquesta línia, que, a més, és
clar que són ben necessàries, fets que van passant dia a dia ens
demostren la necessitat de continuar posant recursos; esperem
que qualque dia no fes falta, però avui per avui és absolutament
imprescindible. 

També vull destacar d’aquesta legislatura, les
transferències que s’han anat fent als consells insulars al llarg
d’aquesta legislatura, crec que és una fita important. Avui matí
en parlava que la passada legislatura el Govern del Sr. Bauzá i
del Sr. Company només va ser capaç de posar-se d’acord amb
els consells insulars en un únic cas, la transferència de la
competència de promoció turística amb l’illa d’Eivissa, tot els
altres consells la varen rebutjar. 

Aquesta legislatura hem estat capaços de negociar i
acordar la promoció turística, la competència més important
que s’ha transferit als quatres consells insulars, però a més de
la Promoció Turística també hi ha hagut acord en joventut,
amb les competències de joventut, en competències de serveis
socials i en competències precisament de polítiques de gènere
i de dona; el darrer acord recent que hi ha hagut. Per tant, la
veritat és que crec que tots estam d’enhorabona amb l’impuls
que s’ha fet i que ha de tenir continuïtat en compliment de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

També vull destacar les polítiques que es duran a terme
amb l’aplicació de la Llei d’accessibilitat universal i, per altra
banda, també d’administració electrònica. Aquí vull referència
a les esmenes de baixes, de baixes parcials, que es presenten
per part del Partit Popular que precisament van a llevar
personal. Ja n’hem parlat avui matí en altres debats de la
Conselleria d’Hisenda i vostès estan en contra, critiquen
aquest increment de les despeses de personal, però és que hi
ha una necessitat, una necessitat objectiva, que determinats
serveis, si apostam per ells, necessiten objectivament tècnics,
necessiten personal. Hem viscut massa vegades el
desmantellament, el desmantellament d’estructures de
personal de la comunitat autònoma que precisament ha anat en
detriment del servei que es dóna al ciutadà, i en aquest cas
estaríem tocant servei al ciutadà, c iutadans i empresaris i
empreses, perquè parlam del servei precisament d’una
direcció general que té l’administració electrònica, a més
també de la responsabilitat social corporativa, com ha dit la
consellera, que és un altre eix també fonamental, i vull
destacar en aquest sentit la incorporació de clàusules socials
en totes i cada una de les contractacions per tant també com
a eix important i fonamental.

Per tant, nosaltres defensam, com a MÉS per Mallorca,
que no es poden llevar serveis als ciutadans, que la informació,
el manteniment de les webs, l’administració electrònica són
eixos fonamentals, primordials. Per tant, no podem
desmantellar en aquest sentit serveis, al contrari, els hem de
dotar adequadament, han de tenir els recursos materials i
humans necessaris. No compartim, per tant, aquesta crítica
que fa el Partit Popular a determinats increments de les
despeses de personal quan són absolutament imprescindibles. 

També vull destacar aquesta imminent presidència de
l’Euroregió per part de les Illes Balears, que es coordinarà
també des de la Conselleria de Presidència. És molt important
que les Illes Balears passin a presidir l’Euroregió entre altres
coses perquè en aquests moments s’estan decidint les
polítiques europees d’inversió dels pròxims anys, i aquí sí que
és important que l’Euroregió es posicioni i que la Presidència
de les Illes Balears la dugui, precisament, cap en el sentit que
més ens interessa, per una banda de col·laboració entre les
illes del mediterrani, un punt, un eix important que es va
començar a fer i  es va començar a preparar per part de la
Vicepresidència del Govern de les Illes Balears, i per
descomptat, com sempre, per tant, la insularitat, un eix
fonamental. 

Tenc ben clar, tenc ben clar que és l’Estat, que és l’Estat,
qui ha de defensar la insularitat davant la Unió Europea i si no
la defensa de manera interna difícilment ho farà davant la Unió
Europea, però així i tot sí que hem de fer lògicament, hem
d’utilitzar tant directament nosaltres com a Illes Balears com
aprofitant l’Euroregió la defensa d’aquesta insularitat i de tot
el que implica i significa.

Per altra banda, ha demanat el Partit Popular més
inversions en ajuntaments i consells insulars. Bé, jo avui matí
he fet un repàs de totes i cadascuna de les inversions, de totes
i cadascuna de les convocatòries de subvencions que s’han fet
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aquesta legislatura, mai no hi havia hagut tants de doblers,
tantes convocatòries dirigides als ajuntaments i als consells
insulars. De fet, algun ajuntament ja comentava: “no tenim
capacitat per invertir tant”, de tantes convocatòries que s’han
fet.

Només entre les que s’han fet el 2017, 2018 i les que ja
estan previstes per al 2019 tenim la participació als projectes
de l’impost turístic, tenim més de 30 milions en
convocatòries en inversions de projectes turístics, en
inversions de patrimoni cultural 3 milions i mig, en inversions
en energies renovables mig milió, en inversions de projectes
culturals més de 2 milions d’euros, en el SOIB, en projectes
del SOIB més de 4 milions d’euros, les inversions que es fan
a Palma via Llei de capitalitat, a això s’hi han d’afegir les
convocatòries que els mateixos consells insulars fan també
dirigides als ajuntaments.

Per tant, no compartim aquesta necessitat de majors
inversions en ajuntaments i consells insulars quan mai no se
n’havien fet tantes i evidentment si ho comparam amb la
passada legislatura en què tot això va acabar a zero, i si li
afegim l’increment del Fons de cooperació local, idò no
s’aguanta, ens sap greu, no s’aguanta, Sr. Lafuente, el que vostè
demana.

I llavors vostè, Sr. Lafuente, ha dit que no se sap res de la
llei de bon govern. Vostè ha participat a la ponència legislativa
de la llei de govern, i vostè sap que precisament dins la llei de
govern que previsiblement aprovarem en un plenari
extraordinari el mes de gener, hem parlat de la incorporació,
hem parlat tots els grups..., hi ha hagut esmenes, hi ha hagut un
consens molt important precisament en la línia de
transparència i de bon govern. Crec que té molt més sentit que
si es fa una nova llei de govern ja incorpori totes les mesures
de bon govern i, per tant, en lloc de tenir dues lleis el que
tendrem és una llei de govern que precisament afecta la Llei
de bon govern, perquè incorpora i va més enllà ja en totes
aquestes qüestions. Per tant, crec que no té més sentit aquesta
qüestió.

Ja per últim vull dir en relació amb l’esmena d’El Pi, la
13758, la del Tribunal de recursos contractuals, que per part
del nostre grup no hi ha cap problema a parlar-ne i si arribam
a un acord en transaccionar-la, crec que anam prou bé de
temps, si hi hem de dedicar un minut, crec que si el Grup
Socialista hi està d’acord i tota la resta de grups, crec que no
hi hauria problema per intentar arribar a un acord i que aquesta
esmena pogués sortir endavant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Torn del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la
paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. “Te enseñan a no ir sola por sitios
oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ese
es el problema”, començ amb aquest enunciat que vaig trobar
a Twitter perquè vull tenir un record per Laura Luelmo,
assassinada a Huelva fa un parell de dies, una altra víctima
més, i la vull recordar perquè estem fartes, fartes que ens
matin, fartes de la por, fartes de la incomprensió, fartes que
ens diguin que no podem sortir soles, fartes que ens diguin
com hem de vestir, fartes que hi hagi una denúncia per violació
cada cinc hores i que de cada 10.000 dones a les nostres illes
el 30,4% hagi patit agressions per part de la seva parella.

Per tot açò vull reivindicar la feina de la Conselleria de
Presidència, de la necessitat d’aquesta tasca transversal en pro
de la igualtat, de la importància de la transversalitat de les
polítiques de gènere, de l’educació perquè a les institucions
es fa política i de res no serveix encomanar-se a la Verge de
l’Esperança perquè eradiqui les violències masclistes.

I ara es demanaran, a què ve aquest comentari? Idò es veu
que la batllessa de Logroño del PP troba que així trobarem la
solució. 

La secció de Presidència ha rebut una vintena d’esmenes,
la que menys n’ha rebudes, MÉS per Menorca va presentar una
esmena conjuntament amb MÉS per Mallorca i Podem que va
quedar aprovada. Algunes de les esmenes presentades en
aquesta secció van encaminades a millorar el finançament de
la Llei d’igualtat, d’altres a per la coordinació entre Govern i
consells insulars o per fomentar la participació  en les
eleccions de tots els residents fora de les Balears.

Pel que fa a la millora de les polítiques d’igualtat cal
recordar que al proper exercici pressupostari de 2019
l’IBDona augmentarà la seva partida pressupostària amb una
injecció econòmica de 4 milions d’euros, tal i com ja ha
comentat la consellera. Aquesta aportació econòmica farà que
es dupliqui el pressupost de l’IBDona, a més cal tenir en
compte que es farà efectiva la transferència de serveis i
funcions en polítiques de gènere i dona als consells insulars.

De tota manera voldria afegir un petit comentari, si bé he
de dir que m’agrada que el PP de les nostres illes tingui tan
clara la necessitat de lluitar contra la xacra de les violències
masclistes, jo he de dir que tenc els meus dubtes. A quin PP
hem de creure? Al d’aquí, que m’agrada el que fan, a favor de
la igualtat i contra les violències masclistes, que esmena els
pressuposts per augmentar la dotació en polítiques d’igualtat,
o al PP més ranci de Pablo Casado que fa ullets  a una
formació que nega per activa i per passiva aquestes violències
i amb la qual està més que disposat a pactar? Podran els
representants de les Balears ser coherents o s’hauran de
plegar? Podran aquests representants aclarir-nos quin és
l’autèntic posicionament del PP sobre aquesta qüestió
fonamental?

El Grup Mixt, Ciudadanos... El Grup Mixt, Ciudadanos, en
concret, ha fet dues esmenes per fomentar la participació en
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les properes eleccions dels residents de Balears que viuen
fora, cosa que no es pot fer perquè no es pot dur a terme una
campanya específica i adreçada a un col·lectiu determinat,
segons determina l’article 50 de la LOREG. 

El meu grup parlamentari té clar que aquest govern ha
lluitat per la igualtat entre homes i dones i que ha donat
empenta a la Llei LGTBI. En definitiva, ha estat un govern que
s’ha posat les ulleres violetes i només podem desitjar que no
se les llevi mai, perquè posar-se les ulleres violetes vol dir
creure en la igualat. Sabem que és difícil avançar i ara, amb els
vents que ens bufen, no ens podem permetre fer cap passa
enrere.

Pel que fa a la resta d’esmenes vives en aquesta secció
mantindrem el vot que hem fet a comissió. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sra. Font. Doncs torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

(Remor de veus)

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, president. En primer lloc, val a dir
que aquí s’han comentat ja moltes coses, tots els portaveus
han donat el seu parer i quasi, quasi està tot dit, però jo vull fer
referència que portam... quan arribam a uns pressuposts i
arribam a aquest moment estam tots cansats perquè portam
molts de debats parlant del mateix, no ens enganyem, com
hem fet amb la compareixença de les conselleres, en
comissió, ara una altra vegada i repetim el mateix. 

A mi personalment el que em sap mal és tenir deu minuts
perquè en necessitaria cent almanco per poder explicar el
sentiment que em produeixen les polítiques que es fan perquè
crec que són polítiques molt importants, sempre ho dic, però
no ens enganyem, per molts de sous, per molts de recursos
que tenguem el que fem ara és poquíssim, podríem invertir tot
el que fes falta i parlar molt de violència contra la dona i parlar
molt de polítiques d’igualtat i estam fent així, poquíssim.

Els agrada que jo els digui això? Estam fent poquíssim,
però és el possible i és conscienciar la societat dels grans
problemes que tenim, que no són problemes que es resolguin
des de la Conselleria de Presidència ni des de l’IBDona, ho
resoldrem quan en aquest país, quan en aquesta comunitat
pensem i tenguem clar tots que la base és educar, educar,
educar, llegir, educar, llegir, educar i educar, llavors pot ser
que avancem realment en una cosa que és dolenta.

(Alguns aplaudiments)

I vull pensar, i estic convençut que vostès estan d’acord
amb mi en el que acab de dir, que hi estan d’acord.

Jo, Sr. Lafuente, sap que tenc un tremend respecte cap a
vostè, em sembla una persona molt... molt sensata en les coses
que diu, però, és clar, ve aquí i diu: no, presentam una esmena
a la totalitat; no, perquè realment del pressupost que tenia
l’any passat l’IBDona es redueixen 200.000 i busques d’euros.
És clar, l’any passat teníem 3.474.000 euros, i  enguany en
tenim 7.247.000, i vostè justifica que cal presentar una
esmena a la totalitat perquè es redueixen 200.000 euros
respecte del que hi havia l’any passat. Si el total augmenta més
del doble, ens és igual don arribin.

Aquí hi ha una cosa que no s’ha comentat avui, diem, tenim
4 milions més per l’IBDona del pacte d’Estat, i jo dic, no és
cert, tenim 20 milions més que ens arribaran en cinc anys.
D’aquí cinc anys supòs que aquest govern seguirà governant i
esper que a Madrid també hi hagi un govern... Sr. Gómez, si és
un altre d’això jo sempre ho respectaré qui governi, però
voldria que si hi hagués un altre govern fos igual d’ambiciós
amb les polítiques que es duen a terme per acabar amb aquesta
xacra que és la violència contra les dones.

Vull fer una altra reflexió, perquè aquí n’han fet referència,
aquesta és la comunitat on més denuncies hi ha per violència
contra les dones, i això és sempre dolent, però dins del dolent
realment pensam que és dolent o no és tan dolent? Vol dir que
es denuncia més o que hi ha més casos de violència? Perquè
jo crec que en aquest país, desgraciadament, hi ha moltes
zones on hi ha molts de casos de violència. Jo sentia a una
senyora que entrevistaven ahir, arran d’Huelva, que aquesta
senyora deia: “jo tenc por, he tengut por sempre d’anar tota
sola, les dones en el poble sempre tenim por fins i tot de
sortir a treure el fems”, sortir a treure les escombraries, no sé
com es diu aquí, a Eivissa treim el fems, “fins i tot això tenc
por de fer-ho tota sola”. Doncs amb això hem d’aconseguir
acabar. 

En aquests llocs, en aquests llocs tan amagats, pensam que
les dones denuncien com haurien de denunciar? Jo crec que
no, jo crec que hi ha molta cosa amagada i que un lloc, una
comunitat com la nostra es denunciï, és bo o no? Sí, i tant, tant
de bo denunciassin totes i l’any que ve ens pujàs el doble i
sapiguéssim que eren totes les dones maltractades, tant de bo
nosaltres poguéssim actuar; però aquest govern, de moment,
ha dit no tan sols invertirem perquè hi hagi pisos d’acollida per
a les dones que són maltractades, que a l’endemà de denunciar
tenguin un lloc on poder anar-hi sinó que ara amb aquests
pressuposts surten els pisos pont, els pisos que permetrà a les
dones que estan en un pis d’acollida anar-se’n a un habitatge
per tornar a ser independents, per tornar a començar una vida
nova on ningú els pegui, on ningú no les maltracti. Això és la
feina que pot fer fins aquest moment la conselleria i crec que
és una feina que a tots ens sembla bé, crec que tots hi estam
d’acord amb això. 

Evidentment Sr. Lafuente, evidentment, senyors de
Ciutadans, que si tenguéssim més sous faríem més coses,
segur que en faríem més, però tenim el que tenim, tenim el
que tenim; i dins del que tenim mai a la història no s’havien
dedicat tant de sous a aquest tipus de polítiques. En volem una
miqueta més encara? L’any que ve, segur, perquè si (...) que du
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aquesta conselleria és d’anar augmentant les partides
econòmiques any rere any. 

Jo record el que comentàvem el primer any d’aquesta
legislatura d’aquesta conselleria. A la primera comissió que
vàrem tenir quasi hi va haver un diputat que se’n reia, però on
anam amb aquesta conselleria? On anam amb aquest
pressupost? I aquest què vol fer? I la consellera s’excusava i
deia, “no, és que nosaltres el que volem fer són polítiques
transversals que afectin tot el Govern”. Doncs, som aquí, som
aquí, intentam implicar tothom amb aquestes polítiques. A mi
més d’una vegada m’ho han sentit dir, possiblement estic
equivocat, però jo sempre dic que són polítiques modernes,
que són polítiques que feien falta en aquesta societat, que es
demostra més sensibilitat que no a altres comunitats que
governen altres partits. La Llei d’igualtat s’ha fet en aquesta
conselleria.

Jo no sé vostès, jo som dels que crec que tots els éssers
humans són iguals, blancs o negres, blaus o rojos, verds o
taronges, homes o dones, guapos o lletjos tots som iguals, tots
som persones i aquestes polítiques són polítiques modernes,
perquè no se’n feien, perquè s’estava maltractant pel color de
la pell o pel sexe una part de la població. I aquí es diu, hem de
posar límit a això, i possiblement el límit el puguem trobar
d’aquí molts d’anys, tant de bo sigui d’aquí pocs, però que el
puguem trobar, i anam encaminats.

S’ha fet una llei LGTBI que crec que és molt important,
que és pionera, on totes les persones, tenguin la tendència
sexual que tenguin, són iguals, són persones, però s’ha fet en
aquesta comunitat, no s’ha fet en una altra, s’ha fet en aquesta.
Hem estat pioners en determinades polítiques, i crec que això
és bo. 

Jo evidentment sé que m’apassion de vegades quan parl, no
vull deixar malbé a ningú, però jo tenc l’obligació
políticament de venir aquí i  dir-los, mirin, per favor, Sr.
Lafuente, senyors del Partit Popular, retirin aquesta esmena a
la totalitat, retirin-la, perquè la feina que es fa és correcta, fins
i tot els demanaria donin suport a aquests pressuposts, donin-
los suport. Sé que no serà així perquè vostès ho voldrien fer
d’una altra manera, però jo evidentment, que tenc tota la
confiança que tenc en molts de vostès, dubt que aquell Partit
Popular que governava hagués fet aquest tipus de polítiques i
que avui tenguéssim aquest tipus de recursos. Ho dubt.

(Alguns aplaudiments)

Quant a les esmenes, per ventura em deixaré alguna, jo
primer, Sr. Lafuente, he de dir que les esmenes les rebutjarem
pel que ja havíem comentat i pel que diem, perquè creiem que
en la majoria el que demanen ja s’actua bàsicament, perdoni
que ho digui tant de pressa. 

A la Sra. Camargo, que el que deia a l’esmena que queda
viva de Podem té tota la raó en el que vostè diu, però clar,
parlam d’un tema purament formal, parlam d’un tema purament
formal i si la conselleria no pot donar ajudes en aquest sentit
i sí en té la Conselleria de Medi Ambient, doncs bé, haurem de

passar per allí, per ventura hem parlat massa tard vostè i jo
d’aquest tema i d’aquesta esmena, però ja li dic, crec que és un
tema formal, igual que passa amb altres coses. 

Sé que el Sr. Aguilera està molt preocupat per si li contest
o no li  contest, jo a la comissió no li vaig contestar el que
volia perquè sap que vaig tenir una confusió amb les esmenes
que hi havia i tal. Sr. Aguilera, les esmenes que vostè presenta
són correctes, està bé, però clar, ens demana increment dels
sous per als consells insulars; el pacte que s’ha signat ara que
arriben els sous ara ja permetran que aquest any arribin els
sous als consells insulars, i vostè diu, no, hem de posar més
diners. Bé, arribaran, sí. Vostè em diu, què en vol més?, en vol
més dels que arribaran? Vostè diu que no amb el cap, a mi ja
sap que m’agrada molt que em mirin cara a cara, eh!, vostè ho
sap que m’agrada molt que em mirin cara a cara, però vol més
sous dels que arribaran l’any que ve als consells insulars? Clar,
això és el que volem tots, però hi ha el que hi ha i amb el pacte
d’Estat hi arribaran més del doble del que tenien els consells
insulars. Jo amb això estic satisfet, de moment, Sr. Aguilera,
però bé, cadascú és cadascú i vostè és molt lliure de demanar-
ho d’aquesta manera.

Quant a l’esmena d’El Pi, que el Sr. Barceló ha dit que ell
estaria d’acord que la poguéssim transaccionar i arribar a un
acord, doncs, nosaltres també, l’únic que li faríem una
proposta, que la quantitat en lloc de ser 50.000 euros fossin
25.000 euros per poder començar, si vostès hi estan d’acord
la tiram endavant i cap problema.

Finalment, em quedaven les de Ciutadans, que li dic  el
mateix, perquè m’estic passant del temps, que li he dit el Sr.
Barceló, n’hi ha dues que, bé, la llei ho prohibeix, per la
LOREG, per l’article de la LOREG fer això, podríem buscar,
podríem buscar altres solucions, però tal com ho demanen no
es pot fer. Jo entenc que sí que allò que demanen està bé, que
poguéssim fer campanyes a l’exterior d’aquesta manera, però
per llei no es pot...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

... em sap greu. I com que som molt respectuós amb el Sr.
President, em diu que acabi, i jo acab, si em queda alguna cosa
continuarem...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Té el torn de contrarèplica després si
de cas.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés.

(Alguns aplaudiments)

Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sr. President, intervindré des d’aquí. Muy brevemente,
en primer lugar, bien, yo creo que las enmiendas ya han
quedado explicadas y no reiteraré la argumentación, cada uno
ha expuesto cuáles eran sus posturas y creo que han quedado
claras.

Destacar un par de cuestiones sobre los comentarios que
se han hecho, respecto a la Sra. Camargo, me alegro un
montón que los acuerdos por el cambio pues copiasen, en este
caso, plagiasen, la política transversal que hizo precisamente
el Partido Popular, que fue el primer que aprobó un plan de
igualdad en la administración para los funcionarios de la
administración general, e instarles a que, por favor, pues
cumplan esos planes de igualdad también en las empresas
públicas, que no han hecho ninguno este gobierno, y en el
resto de la administración, han actualizado el Plan de igualdad
pero no lo han hecho en las empresas públicas, que deberían
haberlo hecho.

El comentario sobre las misas yo creo que no va a cuento,
yo prefiero que cada uno haga lo que quiera libremente,
mientras no moleste a los demás, y, sobre todo, que no
suponga impuestos o gasto en dinero público.

(Remor de veus i algunes rialles)

Sobre el comentario que ha hecho el Sr. Barceló, en
ningún caso en cuanto a personal proponemos reducir
personal y dejar de dar servicios, usted lo sabe perfectamente,
si coge nuestra enmienda hablábamos de creación de nuevo
personal, por tanto no iba por ahí, a reducir personal, y, en
todo caso, en la administración electrónica, por ejemplo, creo
que sí que sería uno de los ámbitos cuando proponemos no
suban ustedes un 50% el gasto de personal en esa dirección
general en nuestra propuesta, inviertan, por ejemplo, en ayudas
a los ayuntamientos en aplicar administración electrónica, que
los pequeños ayuntamientos sí que tienen graves problemas en
la aplicación de la administración electrónica y necesitan
ayudas del Govern. Creo que era una buena iniciativa, ustedes
la rechazan, pero bueno, esa era nuestra propuesta, no iba a
disminuir ningún servicio público.

MÉS por Menorca yo creo que en violencia de género, Sra.
Font, creo que todos hemos expresado cuál era nuestra
posición. A mí me sabe muy mal que usted tenga duda, y en
este caso la duda sí que ofende, la duda ofende porque creo
que, en ningún caso, puede achacarse al Partido Popular poner
en duda en esta materia. No voy a entrar en más, porque creo
que en su caso la duda ofende y no quiero entrar en otros

calificativos, que creo que lo que ofenderían sería el Diario
de Sesiones.

Y en cuanto al PSOE, al PSIB, evidentemente educar,
educar y educar, por eso ustedes nos han rechazado una
enmienda en la que proponíamos 100.000 euros, en
educación, precisamente en violencia de género en primaria
y en secundaria, nos la rechazaron ayer. Creo que educar,
educar y educar en materia de violencia de género es
importante.

Creo que vamos por el buen camino pero deberían
aprobarnos esas enmiendas en positivo que hace el Partido
Popular.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, intervindré des del meu escó.
Afortunadament, encara que, Sr. Lafuente, encara que jo no era
membre d’aquest Parlament en aquelles legislatures, vostè sí
que està envoltat de diputats i diputades que sembla, pel que
m’acaben de contar, que varen votar en contra dues vegades de
la Llei d’igualtat que es va fer durant el segon pacte i que es va
proposar durant el segon pacte de progrés, llavors jo no sé ara
de què treuen pit si contra lleis d’igualtat, que són el més bàsic
que hi pot haver en aquest món...

(Alguns aplaudiments)

..., diputats i diputades que ara són a aquella bancada varen
votar-hi en contra; de què parlam? De les coses més bàsiques,
vostès fallen en el bàsic i venen aquí a donar lliçons
absolutament de què? No tenen cap dret a donar lliçons
d’absolutament res.

(Remor de veus)

Avui, ho ha esmentat ara...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

..., no va arribar al Parlament perquè el president Bauzá ho va
prohibir, home!, per favor, siguem seriosos,...

(Remor de veus)

... perquè ho va prohibir. Però bé.
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Deixem el passat en el passat perquè està superat...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... afortunadament està superat perquè ara tenim una altra
majoria, encara que l’amnèsia política que tenen vostès de
vegades els passa factura...

(Remor de veus i petita cridòria)

..., parlem del present...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci!

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

..., si em deixen...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Ja sé que aquestes veritats fan mal, ja sé que aquestes
veritats fan mal...

(Petita cridòria i pausa de la intervinent)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci. Continuï, Sra. Camargo, continuï.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Si em deixen, tots volem acabar aviat, però m’agradaria
molt poder acabar la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Vinga, seriosament, guardin
silenci!

Continuï, Sra. Camargo.

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

No és per riure perquè aquestes coses encara afecten
moltíssimes dones, som la meitat de la població i ens estan
matant, llavors, per favor, un poc de serietat en aquesta
cambra.

(Remor de veus)

Dèiem, deia que no és una cosa del passat això de dedicar
misses a les dones assassinades, perquè avui mateix la batlessa
de Logroño, la Cuca Gamarra, diu el titular d’una notícia d’El
Diario: “Pide ayuda a la Virgen de la Esperanza para
acabar con la violencia machista”. Aquesta és la manera amb
la qual vostès pensen que es pot acabar amb la violència
masclista, demanant ajuda a les verges? Per l’amor de Déu!
Per l’amor de Déu!...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... És que és clar, és clar que bramen des dels seus escons,
perquè aquestes són les polítiques que vostès farien, pregar a
les verges i pregar a Déu quan és una cosa que es fan
polítiques en inversions...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... com les que es fan des d’aquesta conselleria i des de
l’Institut Balear de la Dona.

(Remor de veus i petita cridòria)

I acabaré, perquè no em deixen ja, sembla terrible. Mirin,
jo crec, sincerament, que en el record de tota la gent
d’aquestes Illes quedarà el que s’ha fet durant aquesta
legislatura en matèria de gènere i de prevenció en contra de
les violències masclistes i el que no van ser capaços de fer
vostès, que només feien misses pel 25 de novembre,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., que no era el 20N, era el 25 de novembre.

Gràcies, president.

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs, torn del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el
Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. El nostre grup no es dedicarà a
l’enfrontament i es dedicarà a anar en positiu i, per tant,
acceptarem la transacció que se’ns ofereix, tot i que ja li he dit
a la consellera que hauria d’estar feta aquesta tasca, hauria de
ser una realitat, i amb aquesta acceptació de la transacció
entenem que només iniciarem un camí que realment ja
hauríem d’haver executat. Però benvingut sigui iniciar el camí,
per tant, nosaltres, en positiu, acceptam la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. I Sr. Tarrés, més de 30
víctimes de violència per cada 10.000 dones, ja la Sra. Font ho
ha comentat, per cada 10.000 dones, més de 30, quan la
mitjana són 17, un rànquing que a ningú ens agrada; 4 milions
d’euros que vendran de Madrid, què farà aquest govern en
aquesta qüestió?

I Sr. Xico, com a docent, és que abans ho he dit, educar,
educar, educar, present una esmena, la 14538, un pla d’acció
específic per prevenir la violència de gènere i sexual entre
adolescents, una resolució aprovada en aquest Parlament, i
aquest Parlament es negarà a aprovar-lo, deixi'ns ja de
xerrameca, de dir que està fantàstic, perquè sincerament als
docents ens fa vergonya escoltar determinades qüestions quan,
Sr. Tarrés, continuo, s’han aprovat dues lleis, com s’ha
comentat perfectament, dues lleis com són la Llei d’igualtat
i la Llei per eradicar l’LGTBI fòbia, paper banyat; quantes
accions o quants sous estan destinats en educació per a
aquestes dues lleis?

Per tant, no facin xerrameca. Per tant, en aquest sentit em
fa molta vergonya escoltar determinats polítics dir aquestes
qüestions, que venguin a sortir aquí al faristol a parlar
d’eradicar la violència masclista, en aquest sentit, Sr. Xico
Tarrés. És una incongruència, és una incongruència.

A més a més, Sr. Tarrés, jo demano que de les tres places
que es crearan, que es transferiran al consell, una no està
dotada econòmicament, això és una transferència? En fi.
Deixo aquesta qüestió perquè justament la tercera esmena, i
llàstima que podria continuar parlant d’aquesta qüestió, però
la tercera esmena, una altra incongruència d’aquest govern que
es troba en aquesta legislatura intentant fer millores per a la
societat, però parlem de les competències, una altra vegada
em diran que no és competència de la Sra. Costa, de
Presidència, fa referència a fer estudis per demanar la
transferència de competències en justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral.

Com he comentat abans, que vostè digui que fan falta sous
quan es queixen des de les diferents institucions, des de les
diferents organitzacions, que es troben saturats els jutjats, que

no hi ha pisos, que no hi ha professionals, que no hi ha política
realment per eradicar aquesta xacra, sincerament fa vergonya
com a home i com a ciutadà d’aquestes Illes quan digui vostè
que amb sous no soluciona res. Però el pressupost que tenim
realment, quan som la comunitat amb més casos de violència
masclista i denúncies, hauríem de ser una mica més mesurats
per fer determinades acusacions.

I per tant, ho torn repetir, què passa que no ens interessa a
nosaltres transferir-nos la... quan estam cansats en aquesta
legislatura, jo no parl de les anteriors legislatures perquè no
era aquí, però hem parlat de justícia, de cogestió aeroportuària
i de ports, que no tenim les competències pertinents i en
moltes de les qüestions que es plantegen no podem fer res, no
podem fer res i no podem fer res. El tema de costes i litorals,
els problemes que tenen Medi Ambient, justament no és aquí
el Sr. Vidal o el Sr. Pons, el tema de territori en aquestes
qüestions. De veritat, deixi’ns de bajanades i al final
determinades qüestions, i ho torn repetir, aquesta resolució
també ha estat aprovada en tres anys, per tres anys, fer aquests
estudis; ha fet alguna cosa aquest Govern? No, per tant,
deixi’ns ja de postureo político. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Doncs, torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Biel
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Diverses qüestions, primer, jo faria
una qüestió global que crec que s’ha de reconèixer a aquest
govern, entre molts d’altres mèrits, que han estat precisament
les dotacions de personal en determinats àmbits que eren
absolutament imprescindibles, algunes perquè no estaven
adequadament preparades mai, com la de l’administració
electrònica, perquè això ens ha agafat a tots; altres després de
desmantellaments que vostès del Partit Popular varen
protagonitzar, em referesc, per exemple, a Medi Ambient,
com s’ha recuperat el personal, o la Direcció General de Fons
Europeus, n’hi ha prou a veure que fa quatre anys vàrem haver
de tornar doblers europeus perquè no eren capaços de dur les
inversions, i ara es fan les inversions...

(Remor de veus)

... -sí, Sr. Company, és així, és així-, quan vàrem entrar a la
Direcció General de Fons Europeus la vàrem trobar
desmantellada, no hi havia ningú per fer-ho, Sr. Company això
era així, i ja es pot posar com vulgui.

Per tant, crec que és un mèrit de l’actual Govern haver
aconseguit que aquestes dotacions de personal, a final de
legislatura, al llarg d’aquests quatre anys... i quan diuen: amb
1.200, 300, 1 .400 milions d’euros, què han fet? Doncs, un
dels mèrits, un de molts és aquest, és aquest.
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Una segona qüestió que volia comentar, Sr. Lafuente, és
recordar-los que vostès varen votar dos pics en contra la de la
Llei d’igualtat entre homes i dones, dos pics varen votar en
contra, el 2010 i el 2011, dos pics en contra. Per tant, el seu
compromís amb la igualtat entre homes i dones queda molt
entredit per totes les seves actuacions anteriors. I si ara la seva
solució, com deia la Sra. Camargo, és fer misses a les mares
de Déu, doncs cadascú és molt respectable  en les seves
creences religioses, molt respectable, però així no ho
arreglarem, entre nosaltres no ens hem d’enganar, amb misses
a les mares de Déu no ho arreglarem, això crec que tots ho
tenim molt clar.

I vull acabar, jo no volia cercar l’enfrontament amb el Sr.
Aguilera, que es queixa que ningú li fa cas i que ningú no li
contesta i totes aquestes coses, jo, personalment, crec que el
seu grup original és amb el que hem de debatre i que vostè ara
només es representa a si mateix, no representa ningú i, per
tant, el debat...

(Alguns aplaudiments)

..., però he escoltat coses que són molt greus i vostè fa aquí
tota una sèrie d’acusacions i sembla que no ha estat donant
suport al pacte d’esquerres, una sèrie d’acusacions
d’apocalipsi, que no s’ha fet res en tota una sèrie de
qüestions,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -sí, ho fa contínuament-, i la veritat és que són coses que no
s’aguanten.

Miri, miri, més denúncies, més denuncies no vol dir més
violència, vol dir, segurament, que les dones estan més
conscienciades i que per això aquí es denuncia més, això el
primer.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Més empoderades, com diuen per aquí, efectivament.

En segon lloc, no necessitam fer estudis de les
competències, miri, l’estudi jo li faig ara en trenta segons:
cogestió aeroportuària, endavant, jo la vull, vull cogestionar
els aeroports, ara només ens queda convèncer el Govern
espanyol, on hi ha en aquests moments, per cert, els companys
i companyes del PSOE, cogestió aeroportuària, sí, sí.

Sr. Camps, ja pot fer així, vostè han governat molts d’anys
els seus i no l’han feta, no han fet la cogestió aeroportuària.

(Alguns aplaudiments)

Sí, ens interessa, la volem, no pot ser que la principal
infraestructura econòmica d’aquesta terra, els aeroports, no
estiguin en mans..., no hi puguem participar. Per tant, sí la vull.

(Remor de veus)

I la de justícia? No la vull, no vull la competència de
justícia així com es troba. Si qualque dia ve ben dotada
econòmicament sí, sí, però en aquests moments així com està
la justícia, si ens arribàs a la comunitat autònoma, seria un pou
sense fons, un pou sense fons, així com està. La vull si ve ben
dotada econòmicament, i com que de moment no hi està no
l’hem d’agafar.

I per altra banda, vostè reclama més doblers per a
l’IBDona, per a les polítiques, etc., però és que no té en
compte que ja hi ha actualment, a part dels 7 milions i busques
que té l’IBDona de pressupost, en aquest moment ja hi ha
col·laboracions i coordinació amb altres administracions, dins
el mateix Govern hi ha polítiques conjuntes de l’IBDona en
educació, en innovació, en universitat, etc. I això vostè no ho
té en compte, sembla que no ha format part d’aquest pacte,
sembla que no hi ha estat vostè, i no ho vol veure ni ho vol
saber.

Per tant, crec que quan parlam hem de ser... crec que no
hem de fer demagògia i hem de ser seriosos i responsables.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, em sap molt de greu
que els meus dubtes el puguin ofendre, però és que els meus
dubtes estan fonamentats, Isern: “Seria un luxe poder governar
amb Vox”. Ja està.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sé que som el darrer i la gent té
pressa i hauria d’haver estat més ràpid, són només cinc minuts.
Mirin, els vaig a dir una cosa, Sr. Lafuente, ja li he dit, tenc
molt de respecte pel que vostè demana, estic d’acord que faci
això, no ho podem compartir, perquè crec que tenim punts de
vista diferents, simplement això, i jo respect els punts de vista
que tenen els altres.

Jo possiblement estigui fet per discutir, m’agrada la
política i m’agrada discutir de política i som vehement, però
procur no insultar mai ningú, ni faltar ningú. Jo crec que aquí
cada grup són les persones que els han votat els ciutadans i són
el Grup Popular, el Grup de Podem, el Grup Socialista i això,
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quan una persona surt d’un grup representa una altra cosa, però
la llei permet que sigui aquí dins, la llei ho permet. Per tant, jo
em dirigiré per contestar al Sr. Aguilera tantes vegades com
faci falta, però tengui una cosa en compte, Sr. Aguilera, jo mai
l’insultaré, ni mai l’ofendré...

(Alguns aplaudiments)

..., mai. I jo procuraré tenir... li vaig a dir una cosa, quan vostè
ha parlat i ha dit el que ha dit no m’ha vist ni fer cap gest en el
meu lloc, així que calli, calli,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., i sigui educat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No sap ser, no sap ser educat i se’ls dóna de pedagog quan
surt aquí? Sigui educat i calli.

Molt bé, ara ens podem entendre. Quan vostè calla jo li puc
dir que el que demana vostè és el que s’ha explicat aquí, és el
que s’ha explicat aquí, i vostè pot no estar-hi d’acord, però
haurà de respectar el que jo digui, perquè jo respect el que
diuen la resta, aquesta és la base de la democràcia.

Llavors ja ve què és el que un se’n va..., quan un se’n va
d’un grup i se’n va a un altre , si és... lícit, si no ho és, si
representa algú, si no... Això ja són altres coses, però en
democràcia l’educació és fonamental.

Jo  puc discutir amb el Partit Popular de lleis d’igualtat,
d’LGTBI, d’urbanisme, totes les vegades que faci falta i tot el
temps que faci falta, pot ser que algun m’esgoti, però no ho
crec, perquè crec que som capaç de parlar de política moltes
hores, perquè m’agrada i perquè m’entusiasma, i perquè vull
defensar el que sent, però amb respecte. I respect moltíssim
el Partit Popular, Partit Popular que es troba a l’altre costat
del que jo pens, Partit Popular que ha acabat aplaudint-lo a
vostè, que es va presentar per l’opció progressista! Preocupi’s,
preocupi’s, Sr. Aguilera, preocupi’s!

(Alguns aplaudiments)

Jo som al mateix lloc on vaig començar, som al mateix
lloc on vaig començar i el dia que em diguin que no em volen,
cap a casa me n’aniré i molt agraït del que he fet...

(Alguns aplaudiments)

... i molt agraït del que m’han dat, però això és la política i
això és la democràcia.

Per tant, m’agradaria que d’aquí deu anys els que siguin
aquí en lloc nostre puguin parlar d’igualtat, puguin parlar
d’IBDona, puguin parlar d’una societat que ha millorat.

Jo he dit, Sr. Lafuente: educació, educació, educació, i
vostè m’ha parlat d’una esmena, molt bé, segurament té raó;
però quan jo parl d’educació parl d’educació en majúscules,
amb molta inversió, amb fer dels professors, amb fer dels
educadors quelcom molt més important del que són avui en
dia dins la societat, que el respecte cap als educadors sigui el
respecte que hi ha d’haver cap als pares, que avui en dia no hi
és. I d’aquests problemes que tenim, d’aquests problemes de
falta d’educar tant a casa com a l’escola vénen aquests
resultats de morts, de violència, d’una societat que està cada
vegada pitjor i aquesta societat... nosaltres som polítics i crec
que el més fàcil el més fàcil és reivindicar sempre, en
majúscules, no en minúscules, per una esmena de 100.000
euros, educació, educació i educació,...

(L’intervinent pica tres cops amb l’artell el faristol)

... i així segur que coincidirem tots.

Res més, moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sr. Tarrés. Doncs passam a la votació
dels dos blocs, bloc 8, Conselleria de Salut, i bloc 9,
Conselleria de Presidència.

Passam a la votació del debat núm. 8, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut,
amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

La 13759. Votam.

24 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

13772. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

13780. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

13781. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

13782. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
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13790. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

La 13935. Votam. 

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

13936. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

13937. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

13938. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció

13939. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14078. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14079. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14081. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14082. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14083. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14084. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14085. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14086. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14087. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

14088. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

14089. Votam.

24 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14090. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14091. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14092. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14093. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14094. Votam.

21 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14095. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14096. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14097. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14098. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14099. Votam.

21 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14101. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14102. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14103. Votam.
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21 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

14104. Votam.

23 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció.

14105. Votam.

25 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció. 

14106. Votam. 

25 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

14181. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14182. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14183. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14232. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14233. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

L’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, 14364, està retirada.

Per tant, passam a la votació de l’esmena 14379/18, del
Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas. Votam.

2 vots a favor; 51 en contra i 2 abstencions. 

Votació  de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans. 

14390. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14391. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14392. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14393. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14394. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14395. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14396. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14397. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14398. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14415. Votam. 

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14416. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14417. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14418. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14419. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14428. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14429. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14430. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14488. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14489. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
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14490. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, del Sr. Salvador Aguilera.

14532. Votam.

2 vots a favor; 53 en contra i cap abstenció.

14533. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14534. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14535. Votam.

4 vots a favor; 51 en contra i cap abstenció.

14536. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14537. Votam.

20 vots a favor; 30 en contra i 5 abstencions.

Passam al segon bloc de votació. Debat número 9, de
totalitat i globalitat. Agrupació de la secció 11, Conselleria de
Presidència, amb les seccions i entitats afins.

Passam, en primer lloc, a la votació de l’esmena 13758
transaccionada, d’El Pi, d’acord? Votam.

55 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

A continuació passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular. 

13914. Votam.

18 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

13915. Votam.

18 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

14107. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14108. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14109. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

14128. Votam.

21 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14129. Votam.

21 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14130. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Seguidament passam a la votació de l’esmena del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, la 14321. Votam.

8 vots a favor; 47 en contra i cap abstenció.

A continuació passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans. 

14420. Votam. 

3 vots a favor; 31 en contra i 21 abstencions.

14423. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

14424. Votam. 

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, del Sr. Salvador Aguilera.

14538. Votam. 

20 vots a favor; 30 en contra i 5 abstencions.

14539. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14540. Votam.

1 vot a favor; 33 en contra i 20 abstencions.

Doncs fem un recés...

(Remor de veus)

Suspenem la sessió fins demà, a les nou del matí.

Vos havíeu espantat ara?
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