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EL SR. PRESIDENT:

Començam amb aquest debat número 16. En primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sr. President. Eulàlia Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Rosa Maria Bauzá.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs, Toni Diéguez.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago, David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, idò ara sí, passam a aquest debat número 16 de
totalitat, agrupació de la Secció 18, Conselleria de Salut i
Consum, amb les seccions i entitats afins. A. Esmenes a la
totalitat. Per part del Grup Parlamentari Socialista a la secció
18, Conselleria de Salut, esmena 14327; Servei de Salut de les
Illes Balears, la 14328; a la Fundació Banc de Sang i Teixits
Illes Balears, la 14329; a la Fundació d’Investigació Sanitària
de les Illes Balears Ramon Llull, 14493. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la Conselleria de
Salut, la 14620; i al Servei de Salut de les Illes Balears la
14645. 

Passam a la defensa conjunta de les esmenes i per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Diputat per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El Grup Parlamentari Socialista es reserva aquest debat per
al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Idò molt bé, moltes gràcies. Sra. Diputada del Grup MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i totes, el Grup
Parlamentari MÉS reserva també el debat per al plenari de
pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn en contra per part del Grup
Parlamentari Popular, no sé qui és que ho fa... Sra. Diputada.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

També el Grup Parlamentari Popular deixarà aquest debat
per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò ens estalviam la rèplica. Passam a la votació de
les esmenes a la totalitat de la Secció 18, Conselleria de Salut i
Consum. Com que ningú no demanarà votació separada, feim la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

9... no, 8 votos en contra; 6...

EL SR. PRESIDENT:

6.

EL SR. SECRETARI:

6 votos a favor.

EL SR. PRESIDENT:

6 vots en contra i 5 a favor. 

(Remor de veus)

5 vots...

EL SR. SECRETARI:

5... 5

EL SR. PRESIDENT:

5 vots a favor i 6 en contra.

(Remor de veus)

Passam al debat número 17... Passam a votar les esmenes, si
ningú no demana votació separada, del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5; vots en contra, 6; abstencions, no n’hi ha.

Passam ja al següent debat que és el número 17 de
globalitat, agrupació de la Secció 18, Conselleria de Salut i
Consum, amb les seccions i entitats afins. B. Esmenes parcials.
Per part del Grup Parlamentari Socialista a la Conselleria de
Salut al programa 411A, Direcció i serveis generals de Salut,
esmena 14347; al programa 411D, Planificació de l’assistència
sanitària, esmenes 14330, 331, 348, 349, 350, 351, 52, 53, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74,
76, 80, 84, 87, 88, 92, 94, 96 i 14444; al programa 413A,
Ordenació i inspecció del servei sanitari, esmena 14438; al
programa 413B, Programes de salut pública, esmenes 14344,
332, 333, 334, 335, 336, 37, 38, 39, 385 i 14437; al programa
413C, Sanitat ambiental i alimentària, esmena 14340; al
programa 413E, Pla autonòmic de drogues, esmenes 14341,
342, 343 i 345; al programa 443E, Protecció i defensa del
consumidor, esmena 14395; al Servei de Salut de les Illes
Balears, el programa 411B, Administració i serveis generals,
esmenes 14398, 405 i 378; al programa 412A, Atenció Primària
de Salut, esmenes 14404, 407, 408, 410, 412; al programa 412B,
Atenció especialitzada, esmenes 14354, 399, 355, 372, 397,
14400, 401, 402, 403 i 406.

Per part del Grup Parlamentari MÉS a la Conselleria de
Salut i Consum al programa 000A, a Nous programes i no
classificats, esmena 14621; al programa 411A, Direcció i
serveis generals de la comissió de salut, esmena 14622; al
programa 411D, Planificació de l’assistència sanitària, esmenes
14690, 625, 626, 627, 689, 691, 692, 93, 94, 95, 96 i 97; al
programa 413E, Pla autonòmic de drogues, esmenes 14623 i
624; al Servei de Salut de les Illes Balears, esmenes 14649; al
programa 411B, Administració i serveis generals, esmena
14650; al programa 411C, Formació i investigació del personal
sanitari, esmenes 14647 i 652; al programa 412a, Atenció
Primària de Salut, esmena 14646 i 14648; al programa 412B,
Atenció especialitzada, esmena 14651.

Per part de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló a la Conselleria de Salut, al programa 413E, Pla
autonòmic de drogues, esmena 14154; al Servei de Salut de les
Illes Balears, al programa 412B; i Atenció especialitzada,
esmena 14161.

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer a la
Conselleria de Salut, esmena 14141.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Thomàs, té la paraula per un temps
de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Després d’un discurs absolutament decebedor del conseller
de Salut on ens va presentar un pressupost amb uns objectius
que va plantejar en control de despesa, sanejament de comptes
per complir un objectiu de dèficit, consolidar mesures
estructurals sense plantejar cap objectiu assistencial rellevant a
no ser començar a pagar el nou hospital de Can Misses, ens

trobam amb uns pressuposts que evidentment no cobreixen les
expectatives, les necessitats i basta veure el capítol 1 i el capítol
2 d’aquest pressupost.

No són uns pressuposts per atendre adequadament la
població, no són uns pressuposts per atendre adequadament els
treballadors del Servei de Salut i en cap moment no es parla
d’objectius en salut dels ciutadans. Ens situam aproximadament
a 1.000 euros per càpita, només un 30% del pressupost de la
comunitat autònoma. Són uns pressuposts que consoliden la
desigualtat, en aquest cas, en atenció sanitària a la nostra
població i que consoliden el model de canvi assistencial que vol
el Partit Popular amb el Reial Decret 16/2012, pèrdua de dret
universal a assistència sanitària, modificació de cartera de
serveis, introducció del copagament, introducció de gestió
privada i descapitalització del Servei de Salut.

Evidentment, la Conselleria de Salut i el Servei de Salut és
una part molt important de l’estructura administrativa i
assistencial del Govern i, per tant, és un pressupost molt
important i per tant el nombre d’esmenes ha de ser molt
important.

Intentant fer un esforç de síntesi amb deu minuts, podríem
resumir les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista en diversos àmbits.

Les esmenes relacionades amb salut pública que van des de
la 14332 a la 14340, ens parlen de necessitats en educació per
a la salut en l’àmbit escolar, la necessitat de programes en salut
sexual reproductiva i en tota una sèrie de qüestions de les quals
hem parlat aquí, en la Comissió de Salut, com són fer un pla de
prevenció de càncer de còlon que en aquests moments només es
fa en l’àmbit de finançament privat, fer un registre de càncer a
Eivissa, a Menorca o plantejar una dotació pressupostària
adequada per al Pla de detecció precoç de càncer de mama.
Saben que la dotació econòmica no arriba i el rendiment
d’aquest programa cada vegada és més fluix. Evidentment, es
plantegen també accions relacionades amb el tabaquisme i amb
sistemes d’informació com és fer l’enquesta de salut i un pla de
salut que no té dotació pressupostària. 

Hi ha un grapat d’esmenes, des de la 14341 a la 45, que ens
parlen d’una millor dotació pressupostària per a l’àmbit de
l’atenció a les drogodependències. Hem parlat aquí també de la
necessitat a través d’una esmena de tornar reimplantar l’Oficina
del defensor de l’usuari del sistema sanitari públic, que és la
esmena 14347.

En un àmbit com és el de la recerca que és molt important
dins l’àmbit de salut hi ha unes esmenes, des de la 14348 fins a
la 14350, que parlen d’esmenes que fan referència a l’àmbit de
la recerca, des d’una dotació al Pla estratègic de recerca per a la
fundació d’investigació i per millorar el finançament de la
biblioteca virtual, vull dir que en aquesta esmena, la 14350, hem
pogut detectar una equivocació que evidentment crec que no es
pot resoldre, però en la dotació no són 42.001 euros, que és el
número del subprograma, sinó que és de 300.000 euros, com a
mínim que consti en acta.
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Hi ha una sèrie d’esmenes que van des de la 14351 a la 53
que fan referència a millores d’infraestructures, antigues
infraestructures com són l’Hospital de Son Dureta o el que és
l’antic hospital Verge del Toro de Maó, evidentment es va
deixar adjudicada una necessària reforma i ampliació de
l’Hospital de Manacor que el Partit Popular va tornar enrere.

Vull comentar aquí també una esmena, la 14437, de
campanya en prevenció en salut mental, una cosa debatuda i
acceptada com necessària dins la ponència de salut mental. 

Evidentment, un punt d’atenció als ciutadans són els centres
de salut, i nosaltres simplement presentam aquí quatre esmenes
que fan referència a necessitats imperioses en infraestructures
en Atenció Primària, un nou centre de salut per al Camp Redó
on s’atenen més de 30.000 persones, al centre de salut de
Trencadors, una ampliació absolutament necessària que a més
està a una zona turística, l’adequació de la unitat bàsica de Son
Ferrer i la construcció del nou centre de salut d’Alaior.

Un gruix important, especialment per la quantitat
econòmica, és a les esmenes que van referides al servei central
del Servei de Salut, per exemple, hi ha una infradotació en el
que són pressuposts de receptes mèdiques, hem de dir que ja la
despesa farmacèutica els mesos de setembre i octubre ha
augmentat a les Illes Balears amb un 6 i amb un 10%,
respectivament, la qual cosa suposa que l’efecte copagament ja
ha estat assumit pel mercat.

Una, la 14354, que fa referència a una millor dotació
pressupostària del programa PADI, d’atenció dental infantil,
com també una esmena per a un necessari pla de xoc en llistes
d’espera, la 14398, per la necessitat de contractar mediadors
culturals. I n’hi ha un grapat..., des de la 14399 fins a la 14405,
que fan referència al necessari reintegrament de despeses que ja
s’han produït com és el copagament farmacèutic dels
pensionistes de 10,7 milions d’euros o dels nous copagaments
que vénen endavant i una, la 14405, perquè el Servei de Salut
faci una aplicació informàtica per no cobrar l’excedent als
pensionistes.

Evidentment, com que el capítol 1 i el capítol 2 no són els
adequats a les necessitats mínimes es presenten diverses
esmenes, com una que fa referència a l’Hospital Universitari de
Son Espases, la 14356, i agrupades per àmbits assistencials hi
ha en capítol 1 i en capítol 2, tant per a contractació de personal
com per a millor adequació del capítol 2 i millorar atenció en
salut mental de l’àrea de Mallorca hi ha les esmenes 14357 a
14360.

El mateix podríem dir de Menorca, augment de capítol 1 i
capítol 2, en aquest cas tant a Atenció Primària com a l’Hospital
Mateu Orfila, i també la 14366 per millorar l’atenció en salut
mental a l’àrea de Menorca.

Si parlam d’Eivissa, trobam evidentment les mateixes
mancances, falta pressupost per a capítol 1 a Atenció Primària,
falta a capítol 1 a l’Hospital de Can Misses i, a més a més, en
aquesta illa ens trobam amb la necessitat d’una dotació
específica per al Servei d’oncologia radioteràpica, una esmena,
la 14372, per l’adequació pressupostària de la residència de Cas
Serres d’Eivissa, una altra, la 14373, per a la posada en
funcionament del Centre de Salut de Sant Josep de Sa Talaia i
també, la 75 i la 76, una per iniciar l’adequació de l’espai per
reubicar el centre de salut de Can Misses a l’antic hospital i
evidentment començar el projecte de reconversió en un centre
d’atenció sociosanitari a l’actual hospital de Can Misses.
Evidentment també hi ha una esmena que fa referència a les
millores en salut mental.

Hi ha una esmena, la 14378, que fa referència a l’adquisició
d’un TAC per a Formentera i també ens trobam esmenes que
fan referència a capítol 1, tant de l’Hospital de Manacor, com
l’Hospital Son Llàtzer i l’Hospital d’Inca.

Evidentment totes aquestes esmenes que fan referència a
capítol 1 i a capítol 2 són absolutament necessàries perquè basta
veure el pressupost per constatar que són insuficients. El mateix
conseller ja va reafirmar que el pressupost de 2013 era
inadequat perquè s’ha hagut de fer ampliació de crèdit per poder
arribar a final d’any i el capítol 2 ja fins i tot és inferior amb una
central de compres que té un pressupost absolutament
fantasmal.

Hi ha una esmena, la 14395, que és de 30.000 euros per a
dotació econòmica a (...) de consum i dues esmenes -i així ja
finalitz-, la 14331, que és per assumir el compromís que tenen
les administracions, que aquest 16% del seu pressupost sigui per
acompliment de l’estratègia AP21 que va assumir la Conselleria
de Salut i que no es compleix; i una altra, la 14330, que és una
esmena per justificar la transferència des de capítol d’interessos
cap a la Conselleria de Salut i així poder finançar una part
d’aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago, té la paraula també per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari ha fet també
un bon nombre d’esmenes i les podem agrupar bàsicament en
cinc blocs, algunes duen una única esmena i altres n’acumulen
un bon nombre.
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La primera és crear la figura del defensor del pacient i la
seva oficina, no només crear la figura del defensor, sinó també
dotar-la perquè tengui una oficina que sigui eficient i eficaç.
Pensam que en aquests moments és quan més es necessita una
oficina de defensor del pacient, és quan hi ha més queixes en
relació amb la salut pública, així ho constaten els ciutadans a
través d’enquestes, a través de telefonades que ens fan
directament que fa tres anys no ens feien i que ara necessiten
algun interlocutor que pugui conèixer les seves queixes, i
pensam que en aquest moment la figura del defensor del pacient
és cabdal. Feim una proposta en aquest sentit a través de la
14621.

Una altra que també és la contractació de mediadors
culturals a hospitals i centres de salut, tornam tenir els infants
als centres de salut i als hospitals fent de traductors dels pares,
especialment de les mares. Saben que les mares tenen més
dificultat d’inserció social, les dones immigrants, i tornam tenir
nins i nines que fan de traductors al seu pare i sobretot a la
mare, als hospitals i als centres de salut perquè l’any 2012 es
varen reduir els mediadors culturals que feien no només una
funció de traducció sinó que també feien una funció
d’interpretació, d’entendre. Nosaltres pensam que això és
fonamental perquè, a més a més, moltes d’aquestes persones
estan excloses de la targeta sanitària que els dóna accés a la
normalització de la salut pública i, a més a més, si tenen
dificultat d’entendre com han de tenir aquest accés complica
molt la garantia de salut per a aquest colAlectiu de ciutadans. Per
tant, nosaltres pensam que és fonamental que hi hagi aquests
mediadors culturals.

Personal. El capítol 1 torna a estar absolutament infradotat
per a les necessitats, ja no les que hi havia l’any 2010 o l’any
2011, per a les necessitats actuals amb tota la reducció que ha
fet el Govern del Partit Popular entre l’any 2011 i l’any 2012 de
personal sanitari. El mateix conseller va dir en la seva
compareixença, en una de les compareixences que va tenir en
aquesta comissió, que ha necessitat demanar una modificació de
crèdit de 20 milions d’euros. Els nostres càlculs són que són 25
milions. Ell ho va demostrar, doncs, presenta uns pressuposts
l’any 2014 que aquests 20 milions o aquests 25 milions, no hi
són. Per tant, difícilment podem aprovar uns pressuposts que ja
sabem que la nòmina de Sanitat no està coberta, que el conseller
el mes d’agost o el mes de setembre haurà de fer, haurà de
solAlicitar una modificació de crèdit per poder pagar el que diu
que té contractat a 1 de gener de 2014.

A més a més, nosaltres aspiram que abans que es facin
concertacions amb clíniques privades, primer es doti millor tot
el capítol 1 de personal públic de l’administració pública, en
aquest cas de Sanitat, que es puguin obrir tots els llits que estan
tancats i que estiguin al màxim els quiròfans que estan tancats
en aquest moment. Són més de 52 llits que a la nostra comunitat
autònoma estan tancats perquè no hi ha personal suficient, i en
canvi concertam amb les clíniques privades. Es pot concertar
quan tenguem tot el funcionament dels nostres hospitals i dels
centres de salut en el cent per cent, però mentrestant no facem
concerts.

Per tant, el grapat més important d’esmenes, tant en el
nombre com en la quantia, estan en aquest sector que nosaltres
li deim de personal.

Tenim que es fan menys mamografies cada any, l’any 2011
se’n varen fer menys que l’any 2010, l’any 2012 se’n varen fer
menys que l’any 2011 i les dades que tenim fins ara de l’any
2013 apunten que se’n fan menys que el 2012, perquè no hi ha
personal per poder-les fer.

Les llistes d’espera són abusives, les llistes d’espera són
abusives, hi ha gent que espera més d’un any i mig per operar-
se, que a més li complica la vida, li complica la salut i, a més,
és més costosa perquè s’hi arriba més malalt.

Per tant, pensam que és fonamental que es doti el personal
de totes, de totes i cada una de les seccions de l’Ibsalut, tant de
primària com l’especialitzada com l’hospitalària, a Menorca, a
Son Espases, a Son Llàtzer, a l’Hospital de Manacor, a
l’Hospital d’Inca, el de Formentera, el d’Eivissa i tota la secció
d’atenció primària i d’altres especialitats. 

En el conjunt són més de quinze esmenes i són uns 25, 26
milions d’euros que nosaltres pensam que els haurà de demanar
el conseller. 

L’altre bloc és salut mental. Estan fent una ponència que ha
durat dos anys en aquest parlament, pràcticament divuit mesos
i una de les conclusions més òbvies és que necessitam serveis
de salut mental i, una altra conclusió que ja han pactat, si no es
torna enrere, és que no es redueixin més els programes i els
pressuposts de salut mental. Bé, doncs, el primer projecte de
pressuposts que ens presenta el Partit Popular després d’arribar
a aquestes conclusions és una reducció en el capítol de salut
mental, tant a Eivissa com a Menorca. No sé per què feim una
ponència d’un any i mig, treim dues conclusions que són quasi
òbvies per després al primer pressupost que presenta el Govern,
al marge d’aquest parlament, és una reducció de salut mental a
dos territoris, com són Eivissa i Menorca, que són dos territoris,
a més a més, que tenen mancança de molts altres recursos, el
mateix passava ahir quan discutíem de Serveis Socials. No hi ha
cap proposta amb relació a aquest sector que tots hem conegut
durant un any i mig, insistesc, que ha passat per aquí gent,
entitats, professionals, colAlegis professionals, ... explicant les
mancances en salut mental, doncs, un pressupost que ni en
Serveis Socials ni en Sanitat planteja temes de creixement, no
només ..., és que redueix, redueix Salut Mental.

Una de les nostres propostes, apart de mantenir almanco el
que hi havia el 2013, és creació d’equips assertius, que és un
dels equips que més manca en temes de salut mental i sobretot
de temes comunitaris.

I després, finalment, hi ha un bloc que podríem dir de
serveis que no es vessin reduïts més del que estan i que
mantenguin, com a mínim, la dotació de 2013, perquè clar el
conseller parlava, quan va fer la compareixença, que eren uns
pressuposts més alts que el darrer pressupost que va presentar
el pacte de progrés en el 2010, però fent un pressupost més alt
que el 2010 tenim menys personal sanitari, menys recursos i
menys programes. Com és possible? Més de mil persones
menys en salut, professionals en salut, menys programes i
menys recursos, però diu que és més alt que el de 2010. No ho
entenem.
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El programa d’Atenció Dental Infantil, el conegut PADI, és
absolutament insuficient. Nosaltres hem fet un seguiment
mensual de les derivacions que fan els metges que fan a aquest
programa, doncs, és absolutament insuficient el que està
pressupostat en el 2014. Haurà de fer una modificació de crèdit
per poder continuar aquest programa o si hi ha la voluntat de
reduir-lo. Com que nosaltres no veim que hi hagi la voluntat de
reduir-lo perquè la demanda està molt expressada, feim una
proposta d’increment de 800.000 euros.

Tenim una comunitat autònoma, i ho diuen les dades
d’epidemiologia oficials de la comunitat autònoma, de la
Conselleria de Salut d’aquesta comunitat autònoma, que la
SIDA ha pujat; doncs hi ha reducció en tots els temes de salut
pública en aquest tema. Feim una proposta en aquest sentit de
manteniment dels programes dirigits a la prevenció, al
tractament i a la detecció precoç de tota la població afectada de
la SIDA i de la població en general amb caràcter preventiu.

Ho dèiem, ho avisàvem, tota aquesta reducció que es fa de
dificultat d’accés a la salut pública per part dels ciutadans, de
posar uns copagaments més alts en temes farmacèutics durà que
la salut pública cada vegada estarà més deteriorada, i les proves
d’epidemiologia així ho apunten, almanco amb la SIDA.

Temes de drogues. Tenim una comunitat autònoma on els
nostres joves són els primers que comencen a consumir drogues
comparats amb altres comunitats autònomes, pel tema del
turisme, per l’accés molt fàcil que tenen a les drogues, perquè
la comunitat autònoma és una via d’entrada a Europa de moltes
drogues i això en facilita molt l’accés. Doncs aquests
pressuposts, senyors diputats i senyores diputades, tornen a
reduir totes les campanyes i tots els programes d’abús de
drogues. Jo no sé quina realitat viuen, vull dir, no sé... perquè,
a més, són dades que surten, són dades oficials. Com és possible
que facin, amb la informació que vostès tenen, uns pressuposts
que realment no van a atacar la salut pública de nostra
comunitat autònoma? Nosaltres en aquest sentit en feim tres,
perquè el tema de l’abús de les drogues ens pareix cabdal, vull
dir, no només pel tema sanitari sinó pels social i el familiar que
suposa. 

I després Formació. Tenim uns pressuposts que redueixen la
formació de les persones, del personal sanitari de la nostra
comunitat autònoma. Els han reduït el sou, els han fet fer més
feina, i ara, el tercer pressupost d’aquesta comunitat autònoma
del PP els redueix la formació. Tal vegada també se l’hauran de
pagar ells per donar una millor assistència a la sanitat pública.
Per tant, també en aquest sentit feim una proposta de mantenir
el mateix pressupost que l’any 2013, com a mínim, ja no
aspiram al 2011, al 2010, però com a mínim el de 2013 de
600.000 euros. I aquesta és, en línies generals, la nostra defensa
de les esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, també té la paraula per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. De forma molt breu, pas tot d’una
a defensar les dues esmenes presentades a la Secció 18 de la
Conselleria de Salut i de Consum i destinades les dues a
millorar els serveis en matèria de salut a Formentera. Em
referiré primer a la número 14161, que es refereix a l’adquisició
d’un TAC per a l’Hospital de Formentera, una esmena
presentada any rere any després que es va aprovar en aquest
parlament, jo vull recordar que hi ha una aprovació en aquest
parlament, i ho va ser per unanimitat, per tots els grups
parlamentaris, de dotar un TAC a l’Hospital de Formentera. 

És ja una demanda, una reivindicació i una necessitat
històrica per a l’illa de Formentera. Ara és la responsabilitat del
Partit Popular, vostès també varen aprovar aquesta iniciativa i,
per tant, ara tenen l’oportunitat de fer-la realitat. Mirin,
nosaltres no ho podem entendre, no ho entenem, no ho podem
entendre que després del tercer pressupost que vostès gestionen,
i que gestionaran el 2014, no hi figuri una partida per al TAC a
Formentera. És una esmena totalment justificada i demandada
pels professionals de l’illa. La veritat és que jo els he de dir que
quan vostès eren a l’oposició feien, deien i reclamaven, ara, amb
aquesta responsabilitat de Govern, pareix que se’ls ha oblidat
moltes coses i moltes apostes.

Jo els demanaria que aprovassin aquesta esmena i no
s’amagassin rere una situació econòmica que segur, segur, que
vostès hi podran trobar una solució. És qüestió de voluntat
política la implantació del TAC o no, vostès ho decidiran.

L’altra esmena, la 14154, és per a la realització de
programes i atenció de drogues i va en la línia, té l’objectiu
d’aportar una partida específica per continuar desenvolupant les
polítiques de prevenció en matèria de drogodependències i
d’altres addicions. Per tant, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit,
Sr. Pastor i Cabrer...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, si em permet, i per indicació del Sr. Pastor,
donam per defensades les seves esmenes en els seus termes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, passam al torn en contra. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Vallès, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Un altre any ens trobam davant dels pressuposts de la
comunitat i, en aquest cas en concret, davant del de Salut. 
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La salut és una prioritat per a tots els que avui som aquí, tant
si són d’un partit com d’un altre, tots desitjam la millor sanitat
possible per a nosaltres i per a tots els nostres ciutadans, i crec
que ningú no ho posarà en dubte, perquè sabem que un dia o un
altre n’haurem de fer ús, esperem que poc i tard, però quan sigui
necessària val més que sigui la millor, eficaç i ràpida. Però
perquè tot això sigui possible l’hem de fer sostenible, hem de
pagar el que empram. Així com ningú no qüestiona la nòmina
del personal, a ningú no se li passa pel cap deixar de pagar
durant un mes les diferents nòmines del personal, idò tampoc no
podem deixar de pagar els deutes amb els proveïdors, les
farmàcies, perquè rere aquests deutes també hi ha famílies i
empleats que en viuen. 

L’administració no pot ser diferent a la resta d’empreses, les
quals tenen l’obligació de pagar els deutes que generen, perquè
si la feim diferent la gent no voldrà treballar per a aquesta.
Tothom vol que se li pagui la feina feta. Aquest govern ha fet un
gran esforç per anar pagant els milers de factures pendents que
es va trobar. Entre l’any 2012 i 2013 s’han pagat 789,5 milions
d’euros de factures d’anys anteriors, que no tenien partida
pressupostària signada. A pesar d’haver de fer front als deutes
heretats el Govern aposta decididament per mantenir i millorar
la qualitat dels serveis sanitaris i per això ha fet un esforç
econòmic per poder augmentar, encara que no sigui del tot el
que ens agradaria, les partides destinades a aquesta conselleria.
Així, el pressupost per aquest any és de 1.194 milions d’euros,
cosa suposa un 2,21% més que l’any passat.

El pressupost de la Conselleria de Sanitat suposa el 45% del
pressupost total de les conselleries. Aquest govern aposta per la
sanitat pública, i no se’l pot dir el contrari. El Grup del Partit
Socialista, el Grup MÉS i els diputats no adscrits han presentat
un total de 98 esmenes, 73 del Grup Socialista, 22 del Grup
MÉS i 3 dels diputats no adscrits. Com podeu imaginar serà
impossible debatre esmena per esmena amb els deu minuts que
tenim. 

Vostès, a 29 de les esmenes, 13 del PSOE, 15 de MÉS i 1
del diputat no adscrit, ens demanen que destinem doblers de la
partida d’amortització de deute a altres coses, com pot ser el
Grup Socialista en les esmenes 123, 124 i 126, entre d’altres,
demana més doblers a destinar a la prevenció de
drogodependència, d’alcoholèmia, de tabaquisme igualment que
en la prevenció del càncer de mama, entre d’altres. Aquestes
actuacions relacionades amb les drogodependències i altres
addicions ja estan contemplades dins el Pla d’addiccions i
drogodependències de les Illes Balears i disposen d’un
finançament. Pel que fa referència a la prevenció del càncer de
mama, també la conselleria té un programa en aquest sentit que
la conselleria també dota econòmicament.

Però com vostès bé saben aquestes actuacions no són noves,
funcionen, i aquest govern continua apostant per elles en aquest
pressupost perquè puguin continuar desenvolupant les seves
funcions. 

També n’hi ha bastants del Grup MÉS que ens demanen el
mateix, que de la mateixa partida d’amortització de deute la
destinem a altres coses, com per exemple destinar més doblers
a mantenir una salut pública i de qualitat sense prescindir dels
treballadors públics, ni estatutaris ni laborals. 

Les partides al capítol 1 consideram que estan
dimensionades de forma adequada per mantenir una sanitat
pública de qualitat a cada un dels diferents serveis.

I pel que fa referència a la quantia que apareix a la partida
641006 correspon als imports compromesos en els exercicis
anterior, per la qual cosa resulta impossible modificar aquesta
partida pressupostària. 

Per a aquest govern és una prioritat complir amb allò que es
va comprometre, i tornar el que es deu n’és una. És una
obligació, no un caprici. O no paguen vostès als bancs i els
rebuts de les hipoteques? Creuen que si no pagàssim els bancs
ens fiarien? Creuen que si deixàssim més els bancs ens
deixarien més quan haguem de tornar a menester? Perquè jo
crec que no. Per això, el compromís d’aquest govern a fer front
al deute compromès.

Sr. Thomàs, totes les esmenes que presenta del centre de
cost 18401, que són en total 43, ens deixen veure a què
destinaria vostè els doblers de la transferència al servei de salut
si governàs en aquest moment, o no, no ho sé, perquè per
ventura si governàs les prioritats canviarien, però com que això
ara no és així i el Partit Popular té l’honor de fer-ho, les nostres
prioritats i les dels ciutadans són unes altres, o això és el que
nosaltres pensam. Nosaltres pensam que, per exemple, pel que
fa a la reforma de l’Hospital Son Dureta i de l’ampliació de
l’Hospital de Manacor, entre d’altres, tenim clar que són unes
inversions necessàries i importants, però en el context econòmic
que vivim és una situació difícil i els doblers s’han de mesurar
i, per tant, s’han de prioritzar. Creim que aquestes inversions per
al proper any no hi tenen cabuda.

I, per acabar, a les del Partit Socialista en trobam que hi ha
unes quantes, en concret 17, que ens indiquen un centre de cost
que no existeix, és inexistent, em referesc a les del centre de
cost 60000 o a les del 60300, per la qual cosa també les
rebutjaríem. 

Pel que fa referència a les del Grup MÉS a la secció 60
també ens tornen a parlar dels treballadors i del capítol 1. En
aquest moment li tornam a dir el mateix, que creim que el
capítol 1 està mesurat. També li volia dir una cosa, diu que
encara que el pressupost hagi augmentat en doblers, hi ha menys
programes i menys... però jo li diré una cosa, vostès, les
famílies, amb els mateixos doblers d’abans tenen menys poder
adquisitiu i jo crec que allò que es reflecteix a les famílies, es
reflecteix a tot. És a dir, necessitam més doblers per fer front a
les mateixes realitats que fa uns anys. Jo crec que augmentam,
però... clar, és difícil. 
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La diputada no adscrita Sra. Margalida Font a la seva
esmena 9 ens demana uns doblers destinats per al programa i
atenció de drogues a Formentera. Vull dir-li que hi ha un
conveni amb els consells insulars i que són aquests els
encarregats de realitzar els diferents programes. I pel que fa
referència a l’adquisició d’un TAC per a l’Hospital de
Formentera dir-li que feim feina per acostar els serveis sanitaris
a les diferents illes, una mostra és la radioteràpia de Menorca i
d’Eivissa. Però en el pressupost d’enguany no hi està reflectit.
Per l’exposat també rebutjarem les seves esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. I en torn de rèplica, en primer
lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que és absolutament
decebedor, no?, perquè tots els diputats i diputades dels grups
de l’oposició devem ser la nulAlitat absoluta, perquè si de 90
esmenes no se’n pot aprovar ni una, ni mitja, ni transaccionar,
és francament decebedor i és una realitat molt trista d’aquest
parlament.

Els pressuposts són l’instrument principal que té un govern
per fer política, i aquí el pressupost en sanitat del Partit Popular,
ja ho he dit al principi, consolida l’únic que li interessa: control
de despesa i un concepte de l’atenció sanitària molt determinat,
molt determinat. No pot venir aquí a dir que hi ha una dotació
pressupostària a capítol 1 correcta quan l’any passat es varen
llevar 68 milions d’euros de capítol 1. Clar, és que es comparen
amb el que varen llevar, com si el món no evolucionàs; han
llevat 1.200 treballadors de la sanitat pública, i ja com que no
tenim temps no val la pena ni parlar de la pèrdua de drets
econòmics que tenen els treballadors en concepte d’incapacitat
temporal, en sous, en carreres professionals, cinquanta mil
coses.

Basta veure el capítol 2. És una comèdia absoluta. Primer,
que reconeixen que tenen menys capítol 2 i, segon, s’inventen
una central de compres fantasma, que les disminucions de
capítol 2 de cada gerència hospitalària no es veuen reflectides
en un augment de capítol 2 de partides determinades a la centra
de compres. Encara estic esperant que el conseller contesti on
són els doblers. 

Però la qüestió és que políticament presenten un pressupost
que no dóna compliment als preceptes bàsics. 

Què vol, que parlem de llistes d’espera?, que tenen més d’un
10% de població? Què vol, que parlem de pèrdua de drets dels
ciutadans, que han anulAlat la defensora de l’usuari i la seva
oficina, i els ciutadans no tenen ni decret de garantia de
demora? O de què vol que parlem? Evidentment que el
programa d’atenció precoç de càncer de mama existeix i té
dotació pressupostària, però les dades d’activitat són molt
baixes; com són molt baixes les dades d’activitat del Servei de
Salut: d’activitat quirúrgica, de consultes externes, de proves
complementàries. I vostès, això, ho estan amagant.

Vol que parlem de prevenció de càncer de còlon?, vol que
parlem de registre de càncer?, vol que parlem de
drogodependències? Podem parlar de moltes coses. Vostès són
els tercers pressuposts que presenten. En podem parlar tota la
vida, de Son Dureta, Verge del Toro, o ara s’incorporarà l’antic
hospital o el que serà l’antic hospital d’Eivissa, però ho fan o no
ho fan. 

Vostès incorporen nous copagaments cada dia, i ja està
quedant clar que estan disminuint accés a tractaments, a proves,
amb adherències de tractaments, i això té a veure amb pronòstic
de vida de les persones. Ja no en parlem, de les llistes d’espera
de proves complementàries. I vostès això ho consoliden a nivell
pressupostari, ho estan consolidant. Aquí va quedar ben clar en
paraules del conseller que als pensionistes els han fet pagar 10,7
milions d’euros en un any, i no tenen ni la vergonya de posar
una aplicació informàtica per no cobrar els excedents que
legalment ni han de pagar, quan tot Espanya pràcticament ho
està fent i tenen un dels millors programes de recepta
electrònica.

I podríem parlar de moltíssimes coses, però evidentment no
hi ha temps. Vostès consideren que amb aquest pressupost
donen compliment, però, bé, donen compliment amb un
pressupost, escolti, com si de l’any 2010, que és amb el que es
comparen, en tres anys no haguessin pujat, mirin, coses tan
normals com la llum, l’aigua, el gas, el telèfon... Se sap quantes
infraestructures té el Servei de Salut? Vostè sap tot el que
compra de productes sanitaris, de medicaments, de producte, de
pròtesis, d’implants quirúrgics, etc., etc.? Que es pensa, que tot
això no ha pujat? Tot això no hi és, al pressupost, no hi és. Si
reconeixen que ha baixat el capítol 2!, fins i tot ho reconeixen.
I ens volen fer creure que és per bona gestió? No, senyora, no és
així. 

Igual que de capítol 1. Quanta ampliació de crèdit han fet
per pagar nòmines enguany? Han reconegut públicament ja 25
milions. Quants de milions d’euros han desviat de capítol 2 els
dos darrers mesos a capítol 1 per poder pagar nòmines i paga
extra d’enguany? No ho diran, perquè això fàcilment es du a
deute per a l’any que ve, i això és la realitat. 

Són uns pressuposts que no atenen les necessitats, vostès
tenen un concepte, han canviat el model sanitari, han tret a
20.000 persones la targeta sanitària i evidentment ara, l’any que
ve, introduiran 4 copagaments nous, el de medicaments
d’hospitals, el transport sanitari no urgent, el de la prestació
ortoprotètica, el de la dietètica, a més de no finançar el 60%
d’anticonceptius que consumeixen les dones en edat
reproductiva de la nostra comunitat autònoma. Per tant són uns
pressuposts irreals, són uns pressuposts insuficients que no
donen cabuda al que és per a nosaltres l’atenció sanitària
correcta i mínima, i per tant el que per a mi és de decebedor és
que no hagin estat capaços de trobar, de 90 esmenes que ha
presentat l’oposició, ni una, ni mitja, ni un quart d’esmena que
pugui ser acceptada. Això no entra dins el que és un àmbit de
sentit comú d’un àmbit parlamentari.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Nosaltres donarem suport a les esmenes del Partit
Socialista i a les dels diputats no adscrits.

La portaveu del Grup Parlamentari Popular ens demanava si
vostès no pagarien les nòmines. Nosaltres pagaríem les
nòmines, per això hem fet totes les esmenes que hem fet, perquè
amb aquest pressupost no és té garantit el pagament de les
nòmines, i el conseller, com ho ha fet aquest any, haurà de fer
una modificació de crèdit per poder pagar les nòmines; i l’any
passat, que nosaltres fèiem unes esmenes molt semblants a
aquestes, perquè també vèiem que no estava garantit el
pagament de les nòmines, i si no vostès facin una divisió del
nombre de treballadors i el que hi ha de capítol 1 i veuran el que
surt, ens deien que no, que estaven garantides. Doncs no, el
conseller ha hagut de reconèixer públicament entre 20 i 25
milions de modificació de crèdit.

Jo crec que en aquest parlament el que hem de plantejar,
perquè els debats parlamentaris realment serveixen per a poc
perquè no hi ha negociació política, hauríem de fer una proposta
de debatre la liquidació dels pressupostos. Seria molt més
interessant, jo crec, que amb els pressupostos, perquè allà sí que
veuríem realment la política econòmica del Govern, la política
pressupostària del Govern. Crec que farem una proposició no de
llei que a partir del tercer trimestre es duguin a debat dos, tres
dies, com es va amb els pressupostos, la liquidació, i així
veuríem el que hi ha, i així veuríem qui ha fet una lectura dels
pressupostos i un anàlisi dels pressupostos més adequats.
Aquests pressuposts realment no ho són.

Després diuen que vostès defensen la salut pública i que no
hi ha qui ho pugui qüestionar. Idò miri, jo sí que ho qüestion. El
Partit Popular no defensa la salut pública. Veig que no em fa
molt de cas. Esperarem que acabi perquè després em pugui
contestar el que li dic. Gràcies. Jo sí que li ho qüestion: el Partit
Popular no defensa la salut pública, i si no miri vostè tota la
gestió a favor de la salut privada del Partit Popular de Madrid,
del Partit Popular de València. Avui o ahir va dir el conseller de
Salut de Madrid que els metges no tenen per què ser
funcionaris, que els infermers no tenen per què ser
funcionaris..., així que això és una qüestió en tota regla del que
és la salut pública. Què és per a vostè la salut pública?, que un
ciutadà vagi a la sanitat així com així? Això és el que està dient
el Partit Popular, i no he vist que ningú li ho desmenteixi des
d’aquí. El Partit Popular de Madrid ja ha privatitzat, el de
València ja ha privatitzat, i ara es demanen per què han de ser
funcionaris, per què han de ser treballadors públics els
treballadors de la sanitat pública.

Vostè ens diu que no pot aprovar les nostres esmenes perquè
hi ha l’amortització del deute. Doncs miri, a la liquidació de
pressupostos que tenim fins ara, d’on han fet les modificacions
de pressupost la Conselleria de Salut i l’Ib-salut per pagar el
capítol 1. Miri la liquidació i veurà d’on: de l’amortització del
deute. Perquè ja ho dèiem, nosaltres, l’any passat, està inflada,
i aquest any torna a estar sobredimensionada, torna a estar

inflada, i el que vol el Govern és tenir aquesta quantia de
doblers per fer el que consideri oportú, i nosaltres, que ho hem
detectat, consideram que no ha de ser el Govern sinó que ha de
ser el Parlament que li ha de dir com s’ha de redimensionar
aquesta partida pressupostària. Les modificacions de crèdit del
Govern durant aquest any 2013 han sortit de l’amortització del
deute, perquè ja avisàvem que estava sobredimensionada, i
aquest any ho tornam a avisar. I quan discutim els del 2015 els
tornarem a dir les mateixes paraules que vostès no volen sentir,
ni volen raonar, ni volen consensuar. 

Son Dureta no es pot fer, per al Partit Popular, perquè és una
despesa que hem de ser tots molt raonables, però un palau de
congressos sí que es pot acabar, a qualsevol cost. El Palau de
Congressos que ningú no vol, l’hotel que ningú no vol, aquí sí
que podem invertir doblers un rere l’altre. Ara, Son Dureta, per
fer sociosanitari, que és necessari, per fer espais públics allà,
aquí no hi ha doblers que valguin, aquí no es poden cercar
doblers de cap banda ni es poden invertir.

I finalment vostè em diu que podem actuar com a famílies,
que vostès diuen que..., quan li he demanat on hi havia els
doblers perquè realment no són a capítol 2, no són a capítol 1,
com que no hi havia uns doblers de sanitat que havien
augmentat en relació amb el 2010, vostè em deia que les
famílies tenen més doblers per cobrir les necessitats. Però és que
el capítol 2 baixa en aquesta comunitat autònoma, el capítol 1
baixa en aquesta comunitat autònoma.

Veig que... No, esperarem que vostè digui el que hagi de dir.
Baixa. Vull dir que no és que posin més doblers per cobrir les
mateixes necessitats, és que hi ha menys doblers i a més hi ha
més necessitats a cobrir i en canvi menys programes. Miri,
qualsevol família sana, qualsevol família sensata, qualsevol
família amb sentit comú el que no faria, vostès que sempre
posen d’exemple la família, el que no faria seria tenir dues
habitacions buides o una habitació amb dos llits buits i anar a
dormir a un hostal, i això és el que fa la sanitat en aquest país,
la sanitat pública en aquest país. Té més de 52 llits buits i se’n
va a concertar la sanitat privada, quan té llits buits. Això no ho
faria cap família, tenir dues habitacions i enviar els seus
familiars a un hostal. Això no ho faria cap família, vostè que
posa d’exemple la família. Cap família sensata, sana, solidària,
cap família que de salut mental funcionàs no exclouria o
penalitzaria les persones més desfavorides de la seva família. 

I aquests pressupostos fan això: mantenen el copagament de
les persones malaltes; penalitzam el que està malalt, qui està
malalt ha de pagar més per tenir els productes farmacèutics, ha
de pagar pel transport, ha de pagar per tota una sèrie de
prestacions que abans no pagava. Penalitzam les persones
malaltes; això tampoc no ho faria cap família solidària, cap
família sensata.
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I el que no faria seria excloure cap dels seus membres, i
vostès amb aquests pressupostos continuen excloent més de
16.000 ciutadans que viuen a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I ara és el torn de la diputada
no adscrita, Sra. Font i Aguiló, que té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. De forma molt breu faré ús de la
paraula, simplement per agrair al Grup Parlamentari Socialista
i al Grup Parlamentari MÉS el suport a les esmenes presentades,
i dir que una altra vegada més no em queda més remei que
lamentar que el Partit Popular, una rere l’altra, vagi votant en
contra de totes i cada una de les esmenes presentades per
l’oposició.

I en el cas de les esmenes presentades per aquesta diputada
vull denunciar la poca implicació i voluntat política amb l’illa
de Formentera. Aquest és el seu missatge cap a la nostra illa.
Esperam que d’avui al ple vostès reconsiderin el seu
posicionament envers les esmenes que he presentat, malgrat que
després d’escoltar la portaveu del Partit Popular no en tengui
gaire confiança. 

Per últim he de dir que donaré suport, així com ho he anat
dient a cada una de les comissions, donaré suport a les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari MÉS i pel Grup Parlamentari
Socialista, però ho faré al ple, ja que per imperatiu legal no ho
puc fer al si d’aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I en torn de contrarèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Vallès té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Jo només us vull dir que són uns
pressuposts que per ventura no són tots els doblers que ens
agradarien, però són els nostres pressuposts, és a dir, vosaltres
fèieu uns pressuposts i gastàveu els doblers en el que us
convenia. També com nosaltres. Vostès parlen de 25 milions
amunt i avall, però és que el seu també era un pressupost “diré
100" i en gastaven 300. És a dir, cada grup el temps que governa
dedica els doblers que té a allò que creu necessari.

Jo només vull recalcar que aquest govern aposta per la
sanitat pública i de qualitat i ho demostra: ha augmentat un
2,21% el pressupost de l’any passat, i ho torn repetir, ens
agradarien més doblers, però no pot ser. 

La Sra. Santiago em parlava del Palau de Congressos. Sra.
Santiago, vostès posaren la primera pedra, també, i no hi
votaren... Què hem de fer?, hem de deixar la baluerna allà
enmig? Igual com l’hospital, no s’havia de fer i al final hi ha
coses que s’han de fer i s’han d’acabar. No ho sé, jo només vull
dir que sí que aquest govern aposta per la sanitat, i que farem tot
el possible perquè la sanitat continuï sent pública.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. I passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 18, salut i consum. Si cap grup no
demana votació separada, que crec que no en cap dels casos,
passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I passam a la votació conjunta de les
esmenes de la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I finalment passam a la votació de l’esmena del diputat no
adscrit Sr. Pastor i Cabrer.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò arribats a aquest punt passam al següent debat,
que hi haurà canvis, supòs, d’alguns diputats. Esperam un
minutet.

Bé, idò començam aquest debat número 18, de totalitat, i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que crec
que sí.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès, Rosa Maria Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gabriel Barceló substitueix David Abril.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

I ja està. Deia que passàvem al debat número 18 de totalitat,
agrupació Secció 19, Conselleria d’Economia i Competitivitat,
seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Conselleria d’Economia i Competitivitat, esmena
14236. Serveis comuns tecnològics, esmena14527. Institut
d’Estadística de les Illes Balears, 14533. Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, RGE núm. 14235. Fundació
Balear d’Innovació i Tecnologia, 14496.

Per part del Grup Parlamentari MÉS. Conselleria
d’Economia i Competitivitat, esmena 14675. I a l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmena14677.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista en primer lloc té la paraula la Sra.
Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Les esmenes a la totalitat es
defensaran en el plenari del Parlament. I evidentment estam
convençuts que els pressuposts en aquest àmbit i en aquesta
conselleria es fan enfora d’ajudar a tirar endavant una necessària
reactivació econòmica, que ajudaria evidentment tant a
objectius, que estic segura que compartim, com és el de millorar
l’ocupació dels ciutadans d’aquestes illes. Però vertaderament
amb aquests pressuposts no anam aumon.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. I per part del Grup
Parlamentari MÉS el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes a la totalitat que
presenta el Grup MÉS, deixam el debat i la defensa per al debat
del plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I en torn en contra el Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Igualmente, Sr. Presidente, para el debate a la totalidad el
grupo parlamentario se reserva para el plenario.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, no havent-hi rèplica, passam a la
votació de les esmenes a la totalitat, Secció 19, Conselleria
d’Economia i Competitivitat. Com que cap grup no ha demanat
la votació separada, farem en primer lloc la votació conjunta de
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Igualment, com que ningú no ha demanat votació separada
de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS, farem la votació
conjunta.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Ara passam al debat número 19 de
globalitat, agrupació de la Secció 19, Conselleria d’Economia
i Competitivitat, amb les seccions i entitats afins.

B) Esmenes parcials. Per part del Grup Parlamentari
Socialista a la  Conselleria d’Economia i Competitivitat. Al
programa 315B, Salut i prevenció de riscs laborals, esmenes
14256 i 14257. Al programa 315C, Foment de la responsabilitat
social, esmenes 14259, 14260, 14263 i 14258. Al programa
322A, Ocupació i inserció laboral específica, esmenes 14262,
14278 i 14261. Al programa 521A, Ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, esmena 14450. Al
programa 542A, Innovació tecnològica, esmenes 14247 i 14246.
Al programa 721A, Direcció i serveis generals d’Economia i
Competitivitat, esmenes 14279, 14255 i 14254. Al programa
722A, Regulació i normativa industrial, esmena 14542. Al
programa 723A, Promoció industrial i tecnològica, esmenes
14249, 14248. Al programa 763A, Ordenació, reforma i
modernització de les estructures comercials, esmenes 14420,
14422 i 14421. A la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia,
esmena 14253.

Per part del Grup Parlamentari MÉS a la  Conselleria
d’Economia i Competitivitat. Al programa 315C, Foment de la
responsabilitat social, esmena 14685. Al programa 542A,
Innovació tecnològica, esmena 14688. Al programa 723A,
Promoció industrial i tecnològica, esmena 14687. Al programa
731C, Foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi
d’energia, esmena 14687. Al programa 763A, Ordenació,
reforma i modernització de les estructures comercials, esmenes
14684, 14714, 14715 i 14713. Institut d’Innovació Empresarial
de les Illes Balears, esmenes 14682 i 14683.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
a la  Conselleria d’Economia i Competitivitat. Al programa
322A, Ocupació i inserció laboral específica, esmena 14169. Al
programa 542A, Innovació tecnològica, esmena 14152.

I per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
a la  Conselleria d’Economia i Competitivitat. Al programa
315C, Foment de la responsabilitat social, esmena 14135.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment creim que
aquesta és una conselleria nova en relació amb l’any passat, de
la separació dels temes i les àrees de la Conselleria d’Hisenda.
Però evidentment també creim que amb un buit important, que
és el fet de deslligar, per exemple, tot allò que fa referència a
polítiques d’ocupació, deslligar el SOIB d’allò que són els
programes laborals estrictament. Açò dóna una visualització de
tot el que és la política laboral del Govern de les Illes Balears
bastant esbiaixada. Però així i tot, intentarem evidentment
avançar i defensar les propostes lligades a tots i cada un dels
programes lligats a aquesta conselleria.

En primer lloc assenyalam a nivell general que dins la
Conselleria d’Economia i Competitivitat, en el que són
polítiques laborals, el compromís del Govern de la comunitat
autònoma és vertaderament minso. Tan just un 18% del total de
pressupost dels programes que discutim a nivell de política
laboral en aquesta conselleria. En el programa de foment de la
responsabilitat corporativa, que és un programa que incrementa
els recursos, 6.000 euros, tot l’increment va lligat al càlcul
d’increment dels recursos de l’Estat. En salut i prevenció de
riscs laborals, aquí l’única partida suposa 100.000 euros
d’aportació del Govern de les Illes Balears. En ocupació i
inserció laboral, també aquí els increments van lligats, i tots els
recursos, als recursos que vénen de l’Estat i només trobam de
recursos propis 1 milió d’euros que va al TAMIB directament
per a la conciliació laboral.

És a dir, de tot el programa de la Conselleria d’Economia i
Competitivitat, el Govern aporta de recursos propis en
polítiques laborals 1.100.000 euros: 1 milió que va directament
al TAMIB i 100.000 euros per a un programa de salut laboral.
La resta, dependència total i absoluta del Govern de l’Estat, que
ja veurem si se compleixen les previsions d’ingressos. Per altra
banda, la conselleria preveu que s’incrementin quan els
pressuposts de l’Estat ens diuen que baixaran, però estam
convençuts que aconseguiran, no sé com, mantenir aquest
compromís.

Per tant, els recursos del Govern són només un 18% del total
de tots els recursos que veurem en els programes laborals
d’aquesta conselleria. Per tant, en aquest sentit hem de demanar
esmenes que suposin un major compromís. En aquest sentit les
primeres esmenes, promoure la formació en prevenció.
Evidentment si parlam de la importància de la formació en
emprenedors, en tantes coses, també en la prevenció laboral és
important la formació i que s’incorpori al que fa referència als
estudis fonamentalment de l’àmbit de la formació professional.

En segon lloc, l’esmena RGE núm. 14257, que és fer real la
cooperació entre els diferents agents i sectors implicats en
matèria de salut laboral, i per tant, aquí incrementam en 100.000
euros el programa que enguany, després de la supressió total de
l’any passat, veim que hi ha un mínim compromís del Govern
en salut laboral.
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Altres àmbits laborals, de promoció de tot el que és la
responsabilitat social corporativa i emprenedoria. L’esmena
RGE núm. 14259, microcrèdits per al finançament dels
projectes d’emprenedoria de joves i dones, dos colAlectius que
continuen tenint unes dificultats especials per arribar a
l’emprenedoria i sobretot perquè són dos colAlectius que no
poden rescatar els recursos de l’atur o de prestacions, perquè no
en tenen. Moltes vegades no han pogut arribar a fer feina mai
per tenir l’oportunitat de rescatar aquests recursos econòmics.
Les dades dels emprenedors menors de 25 anys són dramàtiques
a la nostra comunitat autònoma i en dones ben igual.

L’únic programa que de fet funciona és el suport als
autònoms. Per tant, amb l’esmena RGE núm. 14260, demanam
aquest increment a aquest suport.

Un altre àmbit, les cooperatives i el treball social, un àmbit
que és capaç de mantenir l’ocupació. És cert, hi ha un programa
per donar suport als majors de 55 anys perquè entrin a formar
part a cooperatives, és un programa complicat, i ens agradaria
que fossin capaços de tenir i de millorar el suport financer a
l’emprenedoria social i cooperativa, precisament perquè és una
bona resposta colAlectiva a la sortida a la crisi.

Com podem ajudar als joves i a les dones en l’emprenedoria,
que són els dos colAlectius més desfavorits? Hem assenyalat els
microcrèdits; a l’esmena RGE núm. 14258 assenyalam
l’orientació especialitzada en l’acompanyament d’aquests
colAlectius per tirar endavant els seus projectes empresarials. 

I a partir d’aquí, també dins aquests mateixos programes,
l’esmena RGE núm. 14262, que és un programa extraordinari
d’incentius per a la contractació lligada a generar ocupació neta
de joves, dins el marc del programa de garantia juvenil. Sabem
que hi ha programes d’incentius als joves, com a colAlectius
vulnerables, però creim que s’han de reconvertir aquests
incentius, perquè la realitat de l’execució històricament, no rall
només d’ara, però també d’ara, l’execució dels incentius de
l’any 2012 visualitzam el que costa i no s’estan gastant els
recursos disposats en aquests projectes, i no perquè no hi hagi
demanda, sinó perquè són molts complexes els programes que
hi tenim. Per tant, hauríem de ser capaços de donar una major
empenta i fer-ho possible.

Igualtat d’oportunitats, l’esmena RGE núm. 14278, pel que
fa referència a persones amb discapacitat, centres especials
d’ocupació. No només creim que és necessari fer una passa més,
sabem que el Govern amb recursos de l’Estat, ajuda al pagament
de part del salari, de part del salari a la Seguretat Social, a allò
que és el personal de suport, però també seria important
incrementar allò que fa referència a la part de salari per a un
tram autonòmic. Són empreses que, si totes les empreses tenen
problemes, aquestes empreses tenen unes especials dificultats i
per tant, en aquest sentit un major suport.

Intermediació laboral als colAlectius vulnerables, esmena
RGE núm. 14261; precisament per fer efectius els programes
d’incentius que posam a disposició dels ciutadans, és clau que
hi hagi una intermediació, que sigui capaç de convèncer les
empreses, d’ajudar a les empreses de gaudir d’aquests recursos
dels programes d’incentius. I, per tant, creim que és important
una intermediació que s’ocupi i preocupi d’aquests colAlectius
vulnerables.

Vaig més ràpid, RGE núm. 14450. Aquesta esmena va
lligada a complementar l’accés a la xarxa wifi i a la TDT de les
zones rurals d’Eivissa. Coincidim en alguna esmena amb altres
grups. Vertaderament ho han de resoldre. 

Suport a clústers empresarials lligats al sector de la
innovació, RGE núm. 14247. És un àmbit en què els clústers
són actius i evidentment necessiten del suport de l’administració
per donar-los un major impuls. 

Per coordinar i dinamitzar la innovació turística a nivell
europeu, mitjançant el projecte Eureka Tourist, és l’esmena
RGE núm. 14246.

Evidentment una esmena de caire, de convenciment polític,
la restitució del Consell Econòmic i Social. Creim que en
aquests moments de tantes dificultats, tota l’ajuda de
concertació és important i no ens aturarem de demanar que el
Consell Econòmic i Social  s’instauri una vegada més.

El foment de la recerca i la investigació en el sector
industrial, que és la RGE núm. 14542. Un Pla de reestructuració
de les PIME de petites i mitjanes empreses, ajudar-les per
establir programes més sectorialitzats que permetin estratègies
comparatives de cooperació, per avançar en la consolidació
d’aquest sector tan important per a la nostra comunitat
autònoma.

La 14248, Pla d’internalització d’empreses, hi manquen els
recursos, tenim un pla molt guapo, però sense recursos la veritat
és que es fa difícil.

El desplegament dels centres comercials oberts, la 14420.

La colAlaboració i coordinació per elaborar amb els consells
insulars els plans directors d’equipaments comercials de cada
illa, és la 14422. 

Fomentar la innovació tecnològica i innovació empresarial
dels comerços, és la 14421.

Evidentment el Parc Bit de Menorca és una oportunitat de
creixement dins un àmbit que a Menorca és molt deficitari i, per
tant, suposaria un revulsiu en aquest àmbit de creixement
econòmic i evidentment també per l’economia social.

I la 14688, que és l’increment del foment, difusió,
assessorament i formació en matèria de R+D+I.

Pla d’indústria, 14687. El sector industrial..., perdonin
aquestes ja són del Grup MÉS.
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Evidentment les votarem totes a favor, les del Grup MÉS i
les de la resta de grups que han presentat esmenes, perquè creim
que entre tots aquesta àrea i aquesta conselleria és clau
evidentment millorar-la i ben dotar-la.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula també per un temps de deu minuts el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc l’anàlisi que feim
d’aquesta conselleria, és una anàlisi d’absoluta insuficiència
dels recursos. Des del primer dia es va plantejar per part de la
conselleria, tot i que era una conselleria diferent, estava
integrada dins la conselleria que tenia el Sr. Aguiló, però a
deixar fer, però no a intervenir per a res en la recuperació
econòmica. I això ens ha duit a tot un seguit de dificultats i que
les esmenes que el Grup MÉS presenta intenten palAliar aquests
sectors que en aquests moments han quedat basant orfes de la
política econòmica del Govern de les Illes Balears.

Analitzam que, efectivament, tots tenim molt clar que el
motor de l’economia de les Illes Balears funciona, tenim
temporades turístiques molt importants, tenim el problema de la
temporalitat, de l’estacionalitat absoluta, però la resta de
sectors: industrial, comercial, energètic, per una banda no han
tengut el suport d’aquest govern i per l’altra, totes les
normatives que el Govern ha fet i aplicat, han anat precisament
en contra d’aquests sectors, amb la passivitat, fins i tot la
complicitat del Govern de les Illes Balears. L’altre dia
precisament parlàvem de defensar l’autonomia de les Illes
Balears, crec que és aquí, en aquests moments quan s’ha de
defensar davant posicions recentralitzadores i davant normatives
que perjudiquen sectors econòmics de les Illes Balears és quan
s’ha de defensar l’autonomia de les Illes Balears i no en relació
amb qüestions absolutament utòpiques o absolutament
abstractes com sembla que se centra el grup majoritari d’aquesta
cambra.

Per això, com deia, presentam tota una sèrie d’esmenes que
van a palAliar precisament aquestes apostes que no ha tengut el
Govern de les Illes Balears. El Govern ara, a la fi, ha presentat
un pla d’ocupació, després de molt de temps d’insistir en la seva
necessitat, que aquest pla d’ocupació era absolutament
prioritari, un pla d’ocupació al qual els grups parlamentaris i els
grups socials i econòmics ja hi fan feina, però evidentment
arriba molt tard, en tot cas benvingut sigui sobretot si tenim
capacitat per arribar a consensos, però el Govern oblida molts
de sectors econòmics, oblida per exemple un sector econòmic
com l’economia social que podria donar feina, que, de fet, dóna
feina a molta gent, que té un gran potencial de creixement.

Tot i les paraules, bones paraules, per part del conseller en
relació amb el sector d’energies renovables i a l’autoconsum la
realitat és que les normatives espanyoles fan que en aquest
sector sigui absolutament impossible el seu creixement i per
tant, hi hauria d’haver un esforç per part del Govern més ample.
Valoram en tot cas la bona voluntat del pla d’energia presentat,
però insistim que fa falta encara molt més.

No fa..., des de principi de legislatura hem reclamat un pla
d’indústria, aquest pla d’indústria no ha arribat a quallar mai, no
hi ha hagut interès per part del Govern, simplement els plans
d’internacionalització és el que el Govern ha presentat, però el
pla d’internacionalització no és més que una part concreta del
que hauria de ser el pla d’indústria que és molt més ample i
tenint en compte la realitat de les indústries a les Illes Balears
hauríem d’estar veritablement preocupats, només per posar dos
exemples molt recents a Mallorca, CEMEX i Camper, tenim
aquests dos exemples súper recents a Mallorca i amb la
passivitat -com deia- del Govern de les Illes Balears davant una
indústria que cada vegada cau més. Sembla que el monocultiu
turístic cada vegada predomina més, que llevat de l’economia
de serveis no interessa res més i per tant aquesta necessària
diversificació econòmica s’hauria de plantejar d’una manera
clara, contundent i precisa per part del Govern. 

En aquest sentit per tant, també proposam, a més d’aquest
pla d’indústria, un pla de comerç dirigit a empreses micro i petit
comerç que vagin en la línia de la millora de la competitivitat i
de consolidar el comerç urbà i de proximitat. Vull recordar que
les normatives liberalitzadores del Govern espanyol, les quals
aquí s’apliquen talment, estrictament, sense defensar les nostres
competències, van en detriment d’aquest sector precisament.
Recollint un suggeriment que ens feia el Grup Socialista,
evidentment entenem que aquest pla de comerç s’hauria de fer
conjuntament amb els consells insulars.

Potenciar també, dins aquesta línia, els eixos comercials
urbans i de proximitat. També hi hauria d’haver partides per a
la redacció dels plans insulars d’equipaments comercials, els
quals són una assignatura pendent encara avui en dia.

I llavor també, un apartat important per a la recerca,
desenvolupament i innovació. Continuam essent les Illes
Balears de les comunitats autònomes que manco inverteixen en
recerca, desenvolupament i innovació per a aquesta
diversificació econòmica, per posar-nos realment a l’alçada de
les circumstàncies actuals econòmiques, de demanda, on hi
hauria d’haver una aposta claríssima, valenta i forta per a
aquesta recerca, desenvolupament i innovació, cosa que no és
així. La investigació continua essent una assignatura maria,
continua essent una qüestió que figura en els pressuposts però
sense ganes i amb unes partides absolutament irrisòries.

I per acabar, també dins el suport que es donen, hi ha un
seguit de programes que es donen de suport als emprenedors
dins l’IDI, però són insuficients, creim que s’haurien de
potenciar i donar-los més força. Ja vàrem dir, quan va néixer la
Llei d’emprenedors, que era una llei carregada de bones
intencions però que sense accions concretes econòmiques
quedaria molt fluixa, molt lluny del que es necessita en aquests
moments per part d’aquelles persones i d’aquelles empreses que
vulguin començar activitats en diversos sectors econòmics i per
tant el que es fa, tot i que és una feina que pot ser ben valorada
des de les associacions d’autònoms i des dels emprenedors, és
absolutament insuficient, no arriba a tot el teixit, ni molt manco.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 70 / fascicle 4 / 12 de desembre del 2013 1543

 

I també té un gran handicap i un gran problema i és que hi ha
alguns programes, insuficients, com dic, però hi ha programes
per a aquells que comencen, per a aquells que emprenen una
iniciativa empresarial, però oblidam el teixit d’empreses locals
ja en funcionament, que és el gran problema que no ha afrontat
aquest govern, i les empreses que en aquests moments tenen
dificultats són les que ja estan en funcionament. Aleshores, fem
programes pels que comencen, però ens oblidam de les
empreses locals ja en funcionament que haurien de ser també
prioritàries dins les nostres accions econòmiques per a realment
sortir de la situació en què ens trobam.

Per tant, aquest és el conjunt d’esmenes que presentam des
del Grup MÉS, i també anunciar que donarem suport a les
esmenes que s’han presentat tant pels diputats no adscrits com
pel Grup Socialista, les quals, en certa manera, complementen
o van en línies similars o semblants a les que nosaltres hem
presentat per millorar aquests pressuposts, ja dic, absolutament
insuficients i que no deixen de ser més que uns pressuposts que
no aposten realment per la diversificació i per la sortida de la
crisi ajudant i potenciant el teixit empresarial local de petita i
mitjana empresa, que és el 99% del nostre teixit empresarial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I la diputada no adscrita Sra.
Font i Aguiló, té la paraula, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. A la Secció 19, d’economia,
promoció empresarial i ocupació, hi he presentat dues esmenes
referides únicament i exclusivament a l’illa de Formentera.

La primera, la RGE núm. 14169, amb l’objectiu de dotar de
finançament per a accions de reactivació del comerç a l’illa i
també per a accions encaminades a millorar, incentivar i
promocionar el comerç de Formentera.

La segona esmena presentada, la RGE núm. 14152, té i
persegueix l’objectiu de comptar amb una partida pressupostària
per continuar amb un projecte pioner quant a noves tecnologies
a l’illa de Formentera i que tendria com a prioritat les zones
rurals de l’illa. Una esmena que està presentada per donar
continuïtat a un projecte que serviria per contribuir, apropar els
serveis i avantatges que les noves tecnologies posen al nostre
abast. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit,
Sr. Pastor i Cabrer, ...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, per indicació del Sr. Pastor, donar per defensades les
seves esmenes en els seus termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I en torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Fidalgo, té la paraula també per
deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Es cierto que la carestía de tiempo
para debatir cosas que han surgido y que yo creo que forman
parte de dos concepciones distintas de entender el
funcionamiento de la economía, por parte mayoritaria de los
grupos de la oposición aquella concepción que tiene que ver con
el dirigismo social y la planificación económica a través,
básicamente, de la subvención pública, y otra concepción, que
muy probablemente encarna esta vez el Partido Popular, que
tiene que ver con las reformas y con las disposiciones y con la
eliminación de las trabas necesarias para que la economía
prospere y para que las empresas y las personas tengan más
oportunidades.

Les pido disculpas por anticipado, porque son un total de 34
las enmiendas presentadas y voy a ser muy telegráfico para
intentar, obviamente, darles una respuesta razonada a todas y
cada una de las observaciones que han hecho ustedes en sus
enmiendas. Tendremos oportunidad de debatirlo igualmente en
el Pleno, espero que podamos alcanzar puntos de vista en
común y que entiendan pues, obviamente, el voto negativo a la
totalidad de las enmiendas que se presentan puesto que parten
de una concepción radicalmente distinta a la que el Gobierno
pone a disposición de la acción política de esta comunidad en
estos presupuestos.

En primer lugar, cuando el Grupo Socialista refiere, en la
14256, 205.000 euros para promover la formación en
prevención, nosotros consideramos, Sra. Barceló, que es
adecuada y ya es suficiente la dotación presupuestaria en el
programa 315B, para promover esta formación en prevención.

En cuanto a la 14257, de dotar con 100.000 euros para hacer
real la cooperación entre los diferentes agentes y sectores
implicados en materia de salud laboral, nosotros tenemos que
decirle que esta cooperación ya se lleva a cabo con los sectores
y agentes, en muchos casos sin necesidad de la financiación que
usted relata en su enmienda.

En cuanto a la 14259, de destinar 500.000 euros para
microcréditos para la financiación de proyectos de
emprendedores y jóvenes, todos estamos de acuerdo, y en esto
hemos tenido oportunidad de acercar posturas en el nuevo Plan
de empleo, decirle al respecto que esta cuestión de los
microcréditos se tiene ya muy presente, como usted sabe, en la
conselleria, a través del programa de apoyo en la búsqueda de
la financiación SERF y su vinculación, además, con ISBA, la
Sociedad de garantía recíproca, y los convenios que ya se han
anunciado por parte de algunas entidades financieras,
conjuntamente con el Govern, hace escasos días.
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En cuanto a la 14260, de 100.000 euros para mejorar el pago
a autónomos, como usted sabe, están dotadas ya estas
cantidades en otras partidas presupuestarias.

La 14263, de 200.000, de apoyo al cooperativismo y trabajo
social y líneas de financiación a emprendedores, cooperativas
y economía social, igualmente le digo que está dotada en otra
partida presupuestaria y se trabaja con personal propio de la
dirección general.

En cuanto a la 14258, que refiere 300.000 euros para la
orientación especializada para acompañamiento en proyectos de
emprendedores, jóvenes y mujeres, aparte de que ésto ya está
siendo objeto de una revisión profunda y de un debate, en mi
opinión, enriquecedor, en el seno de la concertación, que tiene
que ver con el Plan de empleo, también se está llevando a cabo
actualmente por el programa SERF, de apoyo en la búsqueda de
financiación y con medios propios.

La 14262, Sra. Barceló, 400.000 euros en un programa
extraordinario de incentivo a la contratación de jóvenes, yo
tengo que decirle que en estos presupuestos, como usted sabe
ya, hay 1 millón de euros para incentivar la contratación de
colectivos prioritarios, y le voy a dar la respuesta igualmente
para la 14261, de jóvenes hasta 30 años, como usted sabe.
Nosotros consideramos que es una partida por el momento
suficiente, ya veremos a ver qué sale del Plan de empleo, vista,
además, la ejecución en convocatorias de ayudas a la
contratación de parados, gestionadas, como usted sabe, desde el
2008.

Antes la diputada Santiago hacía referencia a que teníamos
que analizar quizás la liquidación de los presupuestos, y si
atendiéramos a esa circunstancia pues obviamente nos chocarían
muchísimas cosas y muchísimas convocatorias que se lanzan y
que al final no se cumplen, porque lo importante, precisamente,
es que se reactive la economía por otros medios, no mediante la
subvención pública para que se reactive obviamente el empleo;
porque si las empresas no tienen actividad económica y si no
existe un clima propicio y optimista, obviamente la generación
de empleo es una quimera y es una utopía.

En cuanto a la 14278, de destinar 200.000 euros para
igualdad, fomento a discapacitados, contratación de centros
especiales de ocupación, nosotros la tenemos que rechazar
porque ya sabe usted que en estos presupuestos de 2014 se
prevén más de 4 millones de euros para el fomento de la
ocupación de personas con discapacidad en centros especiales
de ocupación y empresas del mercado ordinario de trabajo.

La 14450, 200.000 euros para completar la red de TDT,
wifi, en zonas rurales de Ibiza. El presupuesto de la partida
64000 del programa 521A de la dirección general, ya contiene,
como usted sabe, y nosotros tenemos oportunidad de
reproducirlo aquí otra vez, cantidad suficiente para una
encomienda de gestión anticipada de gasto a la empresa
Multimèdia de les Illes Balears; esta encomienda permite
inversiones adicionales que servirán para mejorar el servicio de
TDT que presta la empresa, así como para disponer de las
infraestructuras para que empresas de carácter privado que
quieran emplear ésta la puedan facilitar a los ciudadanos.

La 14247, 500.000 euros de apoyo a los clústers
empresariales ligados al sector de la innovación; pues que los
clústers ya están cubiertos con el presupuesto de la Dirección
General de Investigación, Universidad y Transferencia de
Conocimiento y, además, Sra. Barceló, tengo que decirle que,
como usted sabe, nosotros hemos cambiado el modelo de la
subvención directa por el de proyecto. Este es un debate de
carácter más político y usted ya sabe cuál es nuestra
consideración al respecto.

La 14246, en torno a destinar 100.000 euros para
coordinación y dinamización de la innovación a nivel europeo
mediante el programa Eureka Tourism, enmienda que ya se
viene repitiendo de otros años, obviamente la respuesta tiene
que ser la misma, y en este caso, además, la Sección 19 del
programa 542A, subconcepto 44431, ya engloba proyectos de
dinamización y coordinación de innovación turística en diversos
ámbitos, y también colaboración con el clúster Turistec,
mediante la secretaría técnica de Eureka.

La 14279, 485.198 euros para transferir personal y poner en
marcha el CES, así como la 14255, de 30.000 euros, para
garantizar el funcionamiento del CES, como la 14254, de
20.000 euros, para garantizar el funcionamiento igualmente del
CES, debo decirle lo mismo que tuve oportunidad de hacer en
el debate de globalidad de Hacienda y Presupuestos: ustedes
saben, y yo entiendo su postura política, pero la Ley 16/2012, de
27 de diciembre, suspende la vigencia de la Ley del CES
10/2000, y además su funcionamiento. Como usted sabe, ésto
además está refrendado por el Plan económico financiero 2012-
2014 del Govern, que además ha sido aprobado por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, en concreto, de 17 de mayo del
año 2012. Esto forma parte de un paquete de reformas y ajustes
necesarios que nosotros presentamos al Gobierno del Estado y
que fue así refrendado y que obviamente hay que cumplir.

La 14542, 400.000 euros para el fomento de la investigación
y desarrollo en el sector industrial, debo decirle que la partida
19401 que se pretende dotar en la Dirección General de
Industria y Energía y su competencia es de seguridad industrial,
por lo que la Dirección General de Industria no es la competente
y, en su caso, deberían reformular la propuesta que hacen en
esta enmienda.

La 14249, medio millón de euros para el Plan de
estructuración de la PIME. Esto debo decirle que se lleva a
cabo, y se repetirá este argumento, a través del programa de
ayuda en la búsqueda de financiación SERF y además, como
usted sabe, con medios propios.

La 14248, 1 millón de euros para el Plan de
internacionalización de empresas y ayudas directas a las
empresas. Precisamente hoy hay una reunión en ese sentido con
empresas y con un representante a nivel nacional del ministerio;
usted sabe que nuestra línea estratégica es un plan conjunto con
el ICEX y las cámaras de comercio, y no pasa por la concepción
de subvenciones directas y sí por el apoyo en la búsqueda de
financiación, a través de ISBA que, como usted sabe, está dando
buenos frutos y buenos resultados a un coste mucho más
eficiente para los ciudadanos.
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La 14420, 667.000 euros a empresas ligadas al desarrollo de
centros comerciales abiertos. Otro argumento que se va a repetir
es que la línea del Govern es, como usted sabe, mediante el Plan
de dinamización del pequeño y mediano comercio, lo que, unido
al Plan de apoyo a la búsqueda de financiación a través del
ISBA, concreta las medidas que está llevando a cabo el
Gobierno en ese sentido.

Igualmente la 14422, en cuanto destinar 162.500 euros para
la colaboración y coordinación para elaborar, junto con los
consells, los planes directores de equipamientos comerciales en
cada isla, debo remarcarle igualmente que las competencias son
de los consells, que el Govern colabora coordinando con
recursos propios los planes directores de equipamientos
comerciales.

Igualmente la 14421, de destinar 300.000 euros para el
fomento de la innovación tecnológica y empresarial de los
comercios. Nosotros lo fomentamos igualmente en los planes de
dinamización del pequeño y mediano comercio y se hace,
además, como usted, Sra. Barceló, con recursos propios.

Y en cuanto al Parc Bit, 14.253, de Menorca, en cuanto a
destinar 1,5 millones de euros, bueno, no me voy a remontar a
la problemática de los fondos estatutarios y en qué no se
gastaron esos supuestos 5 millones de euros provenientes de la
administración del Estado, solamente debo decirle que
actualmente, como usted sabe, porque además es un asunto
recurrente, esta actuación está en proceso de tramitación de
prórroga, para que se pueda ampliar el período de ejecución y
nos lo conceda de esa manera el Estado hasta 31 de diciembre
de 2015.

El Grup MÉS, 14685, 500.000 euros para la economía
social, ya está dotado en otra partida presupuestaria.

La 14688, 104.000 euros para el aumento de partidas de
fomento, difusión y asesoramiento en formación e I+D+I. La
partida no puede darse de baja porque, Sr. Barceló, está
asignada a un plurianual y el importe, como usted sabe, ya está
comprometido.

La 14687/13, 3 millones de euros para el Plan de industria.
Nosotros consideramos que ya están definidas e incluidas en la
Dirección General de Industria y Energía y en la Dirección
General de Trabajo y Salud Laboral y de Comercio y Empresa.

La 14686, medio millón de euros para el fomento de las
energía renovables, la dirección general, Sr. Barceló, com sabe,
que más ha crecido en presupuesto en esta conselleria es la de
Energia y precisamente lo ha hecho para las renovables y para
las partidas que creemos que son suficientes para el objetivo de
la promoción de las energías renovables, probablemente
estamos hablando de algo que tiene que ver mucho más con
reformas de gran calado que con una asignación presupuestaria
puntual en un presupuesto... para un año concreto, creo que esto
debería formar parte más de una visión de conjunto, como usted
sabe.

La 14684, 700.000 euros, modernización de mercados
municipales, ya se hace, ya se hace fomentando su integración,
como sabe, los planes de dinamización del pequeño y mediano
comercio y se hace además con recursos propios,

La 14714, 2 millones de euros para un plan de comercio,
pues nosotros igualmente le tenemos que decir que con los
planes de dinamización del pequeño y mediano comercio ya
estamos  fomentando además eso con recursos propios.

La 14715, 600.000 euros para la Asociación de Empresarios,
para asociaciones empresariales -perdón- para el despliegue de
ejes comerciales urbanos y de proximidad. Igualmente, con los
planes de dinamización del pequeño y mediano comercio se
fomenta y se hace además con recursos propios.

Voy acabando, Sr. Presidente. 14713, 400.000 para la
redacción de los consells de los planes de equipamientos
comerciales, igualmente debo decirle como a la Sra. Barceló
que la competencia no es del Govern y seguro que en la nueva
ley de financiación de los consells existe una dotación
presupuestaria para eso.

La 14682, 1 millón para mejora de programas de apoyo a
emprendedores, pensamos que los recursos tienen un destino
preciso y necesario y están recogidos en la partida E07.

La 14683, medio millón de euros de apoyo a emprendedores
y empresas locales en funcionamiento, igualmente tengo que
decirle que la partida E07 ya tiene un destino preciso y
necesario.

En cuanto a las enmiendas -y permitan.... y perdonen mi
velocidad porque estoy siendo absolutamente telegráfico, pero
no me queda más remedio si quiero dar una explicación
someramente razonada-, la enmienda 14169 de la Sra. Font,
destinar 30.000 euros para la financiación de acciones de
reactivación del comercio en Formentera, igualmente tengo que
responderle, Sra. Font, con todos los respetos, que estamos
haciendo, y le voy a responder igual que a las enmiendas del
Grupo Socialista y de MÉS, que los planes de dinamización
comercial del pequeño y mediano comercio ya se hace por parte
de la conselleria y además con recursos propios.

14152, 200.000 euros para la segunda fase de implantación
del sistema wifi de Formentera, debo decirle igualmente como
le he dicho a la Sra. Barceló que la partida 64000 ya contiene
una cantidad suficiente para una gestión anticipada del gasto en
la encomienda de gestión a la empresa Multimedia que permite
inversiones adicionales que servirán para disponer de
infraestructuras para empresas que quieran hacer igualmente uso
de los servicios para dotar a los ciudadanos de una red wifi y de
otras tecnologías sin cable.
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Y acabo con la 14135, de destinar 1.200.000 euros a la
creación de una partida para hacer un plan de dinamización del
pequeño y mediano comercio, del señor... supongo que será
Pastor, no adscrito, igualmente debo decirle que en 2013 ya se
ha iniciado este plan por parte del Gobierno y tiene previsto
continuar en 2014 igualmente con recursos propios.

Muchas gracias y gracias por su generosidad en la gestión
del tiempo.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, només vull assenyalar dues qüestions de
caire general, dirigisme social front a reformes, crec que no és
així. Dirigismo social, subvencions, el 85% dels programes de
la Conselleria d’Economia i Competitivitat que van lligats a
polítiques d’ocupació són subvencions, el 85%, perquè són fons
de l’Estat que ha de gestionar amb subvencions i per tant, no em
vengui la moto, eh?, donen les mateixes subvencions.
Precisament, el que nosaltres li demanam són canvis, que ajudin
a fer canvis, aquestes reformes estructurals que vostès les
limiten o hi posen l’accent d’una manera molt gran damunt el
territori i la construcció i que nosaltres valoram que val la pena
ajudar que també impliquin sectors estratègics com la
innovació, el sector industrial o el comercial, donant suport a la
gent amb més problemes.

Per tant, no és tan simple la diferència, reformes
estructurals, ben segur que vostès en volen, però nosaltres també
i amb subvencions vostès en donen i evidentment hi ha
programes que demanam que s’incrementin, però el 85% dels
programes laborals són subvencions que vostès faran. Per tant,
és una demagògia que crec que hauríem de ser capaços d’evitar-
la i ajustar-nos un poc al que fa referència al debat en si, hi ha
programes als quals van bé les subvencions i programes que no,
però no desqualificacions de caire general perquè vertaderament
no són certes.

Hi ha coses que diuen que es fan i que no van lligades a
subvencions, per què no fan un esforç i ho aproven?, un temps
aquí es feien transaccions d’esmenes perquè valoràvem que els
objectius eren positius, perquè valoràvem que valia la pena
donar un missatge de cara a l’exterior que era cert que aquest
camí que (...) microcrèdits per a joves, no és un programa..., (...)
un esforç, demanam fer esforços de visualització i de
comunicació, els microcrèdits, la intermediació... La
intermediació per a colAlectius vulnerables no està funcionant,
no està funcionant en aquests moments i per açò tenim els
resultats que tenim; i açò no vol dir ni culpes ni retrets ni res,
simplement coses que fins i tot en el debat del Pla d’ocupació
constatam, de tots, que és necessari millorar. Home!, no podem
avançar un poquet?, i açò no són subvencions, eh?, açò no són
subvencions, ni els microcrèdits, ni la intermediació no ho són.
Són eines... o la internacionalització, anem... si no ho hem de fer

a través de subvencions, de quina manera podem visualitzar el
suport a les empreses?, o el Parc Bit, si vostès ja saben que es
mantindran les inversions estatutàries en el termini, no volen fer
un esforç?, o això ho feim amb comptagotes?, ara sabem les de
Mallorca, avui sabem la de Ferreries, eh?, i anam amb una
prioritat més política i mediàtica en sí que el que fa referència
als interessos de la gent, però bé, açò són evidentment
posicionaments amb els quals no estam d’acord.

 Per tant, simplement, si hi ha àmbits en què hi ha marge
d’acord -repetesc- com el Parc Bit, com el que fa referència als
equipaments comercials, els centres comercials oberts, la
internacionalització, la intermediació, els microcrèdits, trobem
respostes que ja ho vagin visualitzant en aquest pressupost i que
són, en si, mesures més de caire estructural o que pretenen obrir
un camí més estructural que no subvenció per subvenció. Creim
que aquests àmbits ho són, importants i, per tant, són els
mecanismes que valoram que poden ajudar més, hi ha altres
àmbits que, vertaderament, sí, que creim que els recursos no són
suficients i, per tant, demanam que s’incrementin i n’hi ha
d’altres que bé, que voldríem contribuir al fet que aquests canvis
estructurals fossin molt més diversificats, molt més repartits
entre la gent i els diferents sectors econòmics i sobretot perquè
en els debats de pressupost, que són els debats de polítiques,
estaria bé mantenir els esforços per arribar a acords.

En aquest sentit, per tant, la meva intervenció, vull lamentar
que en si, per la intervenció feta per part del portaveu del Grup
Popular no es proposi cap transacció de res i... res, esperarem,
potser transacciona a altres indrets, però la veritat és de (...)
perquè... perquè es podria..., es fes, es fes un esforç.

Repetim, donarem suport a totes les esmenes de tots els
grups i la situació és bastant més complexa com per reduir-la a
una simplificació que creim que no s’ajusta a la realitat dels
diferents grups polítics, del que aporten, del proposen i de la
voluntat que tenen amb la presentació d’aquestes esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Barceló per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, efectivament és el
discurs que ja hem sentit moltes vegades del Partit Popular
contra l’economia subvencionada, els partits d’esquerres que...
no és cert, no defensam una economia subvencionada, crec que
no és bo que hi hagi una economia subvencionada, però sí que
és bo que l’Administració s’impliqui, que destini recursos, que
acompanyi, que doni suport, etc., a determinats sectors
econòmics perquè els resultats seus, amb els números a la mà,
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no són bons en relació amb aquests sectors econòmics que avui
tractam, comerç, indústria, energia, etc., no tenim bons resultats.
Les seves polítiques no estan donant bons resultats. Les seves
reformes estructurals no van en aquesta línia, al contrari, les
reformes estructurals, per exemple, en comerç que vull entendre
que són les lleis liberalitzadores que han aprovat el que
provoquen, efectivament, és que el teixit de comerç urbà, de
comerç de proximitat, de petita i mitjana empresa, estigui patint
i sofrint i fins i tot, no es creen llocs de feina perquè les
mateixes grans empreses que vostès afavoreixen s’estan fent
competència entre elles i una cosa és quan comença l’activitat,
el nombre de llocs d’ocupació que es creen, i passats un mesos,
els llocs de treball que realment hi ha en aquestes grans
empreses que vostès han afavorit.

Per tant, creim que efectivament hi ha d’haver uns canvis
d’orientació del Govern que veig que no es produiran vist el no-
suport a aquestes esmenes. 

També vull recordar una qüestió, totes aquestes esmenes que
diu que són coses que ja es fan, que ja es fan i que ja es fan, vull
dir que en el cas de les esmenes del Grup MÉS, la majoria de les
esmenes que presentam són esmenes a petició dels sectors
implicats, a petició dels sectors afectats, la majoria de les
esmenes que hem presentat no són inventades pel mateix Grup
MÉS, són... després de reunions amb els sectors afectats que ens
ho han demanat, per tant, tan bé no ho deuen estar fent, no es
deu estar fent tot com vostès diuen.

En definitiva, per tant, haurem d’esperar al plenari a veure
si aquesta actitud del Govern o del grup majoritari canvia.
Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I la diputada no adscrita Sra.
Font, té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Només...

EL SR. PRESIDENT: 

Ai!, perdoni, Sr. Barceló.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, és que he canviat aquí noms, i vostè no se n’ha
adonat, per tant, no estava pendent del que deia...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Com que sempre vaig darrere del Grup MÉS, ja...

EL SR. PRESIDENT:

Però pot parlar, té cinc minuts més per parlar...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

No els utilitzaré perquè només és per agrair al Grup
Parlamentari MÉS i al Grup Parlamentari Socialista el seu
suport a les esmenes que he presentat i per reiterar una vegada
més la falta de diàleg, de consens d’aquest partit popular que
tenien clar una rere l’altra d’aquestes comissions que no
sortirien del guió establert i que el seu guió, l’únic, era dir que
no a totes les esmenes i a tots els grups, així com als diputats no
adscrits. Crec que s’hauria de reflexionar també un poc sobre el
format d’aquests debats, uns debats que esdevenen..., que no són
mica resolutius i que tendran una còpia exacta al si del plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de contrarèplica per part
del Grup Popular té la paraula el Sr. Fidalgo també per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Quería empezar, Sr. Barceló, por
contradecirle, creo que si cogemos muy lejos de cualquier tipo
de posicionamiento complaciente o... alegre de la situación
actual porque somos los primeros del grupo parlamentario que
consideramos que las cifras de paro son inasumibles y que
queda un ingente trabajo por realizar, pero, Sr. Barceló, con los
datos en la mano tengo que contradecir sus argumentaciones
porque es la realidad empírica la que demuestra pues que
llevamos un año y medio reduciendo las cifras del paro, no
probablemente en la cantidad y en la cifra que nos gustaría a
todos, pero es así. Llevamos más de seis meses de ocupación
neta, de creación de puestos de trabajo en la Seguridad Social,
liderando índices de confianza empresarial en toda España con
un repunte importante en la constitución de empresas, ¡oiga!,
una serie de indicadores económicos, en el sector del comercio,
pues, se ha aumentado la facturación de forma notable durante
este año y así lo dice el Instituto Nacional de Estadística y así lo
dicen los vendedores y comerciantes, obviamente que existen
dificultades aun y que nadie navega en la abundancia, pero los
datos indicadores que se está revertiendo la situación y que se
está cambiando la tendencia, pues están ahí y no los defiendo
yo, sino que los defiende gente muchísimo más reputada que yo
como alguna fundación de un banco privado a nivel nacional,
incluso algún organismo de carácter internacional.
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En ese sentido, y para entrar en el debate de fondo, y lo digo
de manera sincera que... ya sé que es extrapolar un debate que
no corresponde ahora, pero en fin, es la voluntad de este
gobierno que se ha puesto encima de la mesa, la presentación
del Plan de empleo 2013-2017 con un anuncio de inversión
entre la Unión Europa, como ustedes saben, el Gobierno de
España y la comunidad autónoma, hasta el 2017, de 500
millones de euros, pues creo que no es una cuestión baladí, creo
que multiplica muy mucho lo que cualquier gobierno anterior
había destinado a acciones como ésta y porque además hemos
tenido la oportunidad de debatir con los grupos parlamentarios
sobre cuestiones, pues, incido que no son sólo producto de un
coyuntural presupuesto sino debate sobre cuestiones de fondo
que tienen que ver con esa concepción discrepante política que,
en este caso, argumentamos nosotros que las reformas
estructurales sí son portadoras de cambios en las estructuras
económicas y en el funcionamiento económico en este caso de
una comunidad autónoma y ustedes, pues, y lo digo al albor de
las propuestas que hacen en el presupuesto, lo son de otro tipo
de medidas. 

Creo que además en el seno del Plan de empleo estamos
buscando y consiguiendo, además, puntos de acuerdo. Yo así
deseo que sea en el futuro e igualmente deseo que hasta el plazo
que tenemos en el plenario podamos acercar alguna postura y
llegar, obviamente si las dos partes ponen voluntad, a algún tipo
de acuerdo para, sin duda, que es el objetivo fundamenta,
mejorar en la medida de lo posible el presupuesto de la
comunidad autónoma para 2014.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. I, passam a la votació de les
esmenes parcials a la Secció 19, Economia i Competitivitat. Si
cap grup no demana votació separada, que crec que no, passam
a la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Igualment passam a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor. 9 vots en contra. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passarem a la votació conjunta de les esmenes de la
diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, farem la votació de l’esmena del diputat no
adscrit Sr. Pastor i Cabrer. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor. 9 vots en contra. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cada una de
les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014 així
com els pressuposts de les entitats públiques, empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, Ibsalut i
Agència Tributària. 

Seccions: secció 2, Parlament de les Illes Balears. 3,
Sindicatura de Comptes. 4, Consell Consultiu Illes Balears. 6,
Oficina de Transparència i Control Patrimonial del Càrrecs
Públics. 7, Consell Audiovisual de les Illes Balears. 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 12, Conselleria de
Turisme i Esports. 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts. 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. 16,
Conselleria d’Administracions Públiques. 17, Conselleria de
Família i Serveis Socials. 18, Conselleria de Salut. 19,
Conselleria d’Economia i Competitivitat. 31, Serveis comuns,
despeses diverses. 32, Ens Territorials. 33, Serveis comuns
tecnològics. 34, Deute públic. 35, Fons de contingència. 36,
Serveis comuns, despeses de personal. 73, Institut Balear de la
Dona. 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears. 78, Escola Balear
d’Administració Pública.
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Entitats públiques empresarials: Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, Agència del Turisme de les
Illes Balears, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, Institut Balear de la Natura, Institut Balear de
l’Habitatge, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, Ports de les
Illes Balears, Institut Balear de la Joventut. 

Societats mercantils públiques: Serveis de Millora Agrària
SA, Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears SA,
Ràdio de les Illes Balears SA, Televisió de les Illes Balears SA,
Gestió d’Emergències de les Illes Balears SA, Multimèdia de
les Illes Balears SA. 

Fundacions del sector públic: Fundació per a l’Esport
Balear, Fundació Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, Fundació
Robert Graves, Fundació Teatre Principal d’Inca, Fundació
Banc de Sang i Teixits Illes Balears, Fundació per a l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull,
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears, Fundació Santuari de
Lluc, Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.

Consorcis. Hi ha nous consorcis i nous classificats. Consorci
Centre Balears Europa, Consorci Escola d’Hoteleria, Consorci
per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la
Desestacionalització i de l’Oferta de l’Illa de Mallorca,
Consorci Velòdrom Palma Arena, Consorci d’Infraestructures
de les Illes Balears, Consorci per la Música de les Illes Balears
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma,
Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries,
Consorci Institut d’Estudis Baleàrics, Consorci per a la
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, Consorci d’Aigües
de les Illes Balears, Consorci de Transports de Mallorca,
Consorci Formentera Desenvolupament, Consorci per al
Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció
d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de
Palmanyola, Consorci de Recursos Sociosanitaris i Existencials
de les Illes Balears, Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears, Servei de Salut de les Illes Balears, Agència
Tributària de les Illes Balears.

Arribats aquí, hem de votar.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, demanaria votació separada de les seccions 2
i 3, Parlament de les Illes Balears i Sindicatura de Comptes. 

EL SR. PRESIDENT:

Seccions 2 i 3, m’ha dit? 2 i 3. Val.

EL SR. BONED I ROIG:

Parlament de les Illes i Sindicatura de Comptes.

EL SR. PRESIDENT:

Res més? Idò, en primer lloc, si els pareix bé, passam a votar
les seccions 2 i 3, Parlament de les Illes Balears i Sindicatura de
Comptes. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor, cap vot en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votar, idò, la resta de seccions. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 5 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I una vegada acabat el debat i les votacions, queda
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014. Es
recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en el
termini de quaranta-vuit hores, mitjançant escrit adreçat a la
presidenta de la cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats en el
dictamen, pretenguin de defensar en el Ple. 

I arribats aquí, tan sols dir-los que, després d’aquests tres
dies, si en alguna cosa hem estat un poc empipadors o ens hem
equivocat, demanam disculpes i que no era voluntat ser massa
estricte en segons quines coses, però que el temps també es feia
llarg en molts de casos. 

I, una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió d’avui, i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’agraeix la seva
colAlaboració en la tramitació d’aquest dictamen i s’aixeca la
sessió.

Bon dia i molta sort a tots.
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