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EL SR. PRESIDENT:

...el dia d’avui, amb molta ilAlusió i amb molta alegria,
aquest debat número 16 de totalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins. 

A.- Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista,
secció 18 Conselleria de Salut, esmena RGE núm. 10875.

Ai, perdó, perdó, perdó, tenia tanta pressa que no he
demanat si hi havia substitucions, que n’hi ha diverses.

Començam, Antònia, sí.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Santi Tadeo.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló, Vicent Serra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago, Biel Barceló. 

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sr. Presidente, buenos días, Alejandro Sanz a Toni Camps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs, Antoni Diéguez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara sí que hi som tots.

Dit el que ja estava dit, passam a les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista a la secció 18, Conselleria de Salut,
RGE núm. 10875; al Servei de Salut de les Illes Balears, la RGE
núm. 10922; Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, la
RGE núm. 10901; Fundació d’investigació sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull, la RGE núm. 10903. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la secció 18,
Conselleria de Salut, la RGE núm. 11201, i al Servei de Salut de
les Illes Balears, la RGE núm. 11202.

Hi ha la Sra. Bosch, també, que deu substituir...

(Se una veu de fons que diu: “a Rosa Maria Bauzá”)

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

El Grup Parlamentari Socialista reserva aquest debat per a
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Thomàs. Grup Parlamentari
MÉS Sra. Santiago té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia a tots. El Grup Parlamentari MÉS es reserva també
el debat en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I en torn en contra per part del Grup Parlamentari
Popular Sra. Vallès.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Bon dia a tots. També el Grup Parlamentari Popular se
reserva aquest debat per al plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies a tots. Passarem a la votació de les
esmenes a la totalitat de la secció 18, Conselleria de Salut.

Si cap grup no demana votació separada, farem la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Igualment, si cap grup no demana votació separada,
farem votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS.

 Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Idò passam al debat número 17 de globalitat, agrupació de
la secció 18, Conselleria de Salut amb les seccions i entitats
afins.

B.- Esmenes parcials. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, a la secció 18, Conselleria de Salut, al programa
411A, Direcció i Serveis Generals de Salut, l’esmena RGE núm.
11013; al programa 411D, planificació de l’assistència sanitària,
les esmenes RGE núm. 10997, 11014, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 11012 i 11046; al programa 413A, ordenació i
inspecció dels serveis sanitaris, l’esmena RGE núm. 11056; al
programa 413B, programes de salut pública, les esmenes RGE
núm. 11010, 10998, 999, 11000, 11002, 11003, 11004, 11005,
11001 i 11055; al programa 413C, sanitat ambiental i
alimentària, l’esmena RGE núm. 11006; al programa 413E, Pla
autonòmic de drogues, les esmenes RGE núm. 11007, 8, 9 i 11;
al programa 443E, protecció i defensa del consumidor, l’esmena
RGE núm. 11054; al Servei de Salut de les Illes Balears, al
programa 411B, administració i serveis generals, les esmenes
RGE núm. 11026, 28 i 47; al programa 412A, atenció primària
de salut, les esmenes RGE núm. 11020, 21, 22, 23 i 57; al
programa 412B, atenció especialitzada, les esmenes RGE núm.
11024, 25, 58 i 27.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la Conselleria de
Salut, programa 000A, a nous programes i no classificats,
l’esmena RGE núm. 11185; al programa 411A, Direcció i
Serveis Generals de Salut, l’esmena RGE núm. 11186; al
programa 411D, planificació de l’assistència sanitària, les
esmenes RGE núm. 11184, 187, 249, 250, 188, 189, 190, 191,
192, 195, 196, 197 i 198; al programa 413B, programes de salut
pública, les esmenes RGE núm. 11183 i 11194; al programa
413D, coordinació de centres insulars, esmenes RGE núm.
11182 i 11193; al programa 413E, Pla autonòmic de drogues,
les esmenes RGE núm. 11199 i 11200.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
a la secció 18, Conselleria de Salut, al programa 413E, Pla
autonòmic de drogues, l’esmena RGE núm. 10687; al Servei de
Salut de les Illes Balears, al programa 412B, atenció
especialitzada, l’esmena RGE núm. 10693.

Per part del diputat no adscrit, Sr. Antoni Pastor i Cabrer, a
la secció 18, Conselleria de Salut, l’esmena RGE núm. 11124;
al programa 411D, planificació de l’assistència sanitària, les
esmenes RGE núm. 11098, 11110, 111, 112, 125 i 126.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia Sr. President, bon dia a tothom. Ens trobam un any
més en aquest debat de comissió del pressupost de Salut, del
qual el primer que hem de dir és que són uns pressuposts
insuficients, és veritat que disminueixen la diferència amb la
despesa real que hi ha, però evidentment continuen quedant-se
curts. Això ja ho vàrem dir l’any passat, ha quedat ben
demostrat ara amb aquesta ampliació de crèdit de 60 de milions

que ha hagut de fer el Govern cap a la Conselleria de Salut i
l’any que ve tornarem tenir problemes en capítol 1, en capítol 4,
i bé i no direm en el capítol 6, perquè ni es contempla inversió.

El preocupant d’aquest pressupost és que els seus objectius
no són tenir objectius en salut, va quedar ben palès a la
compareixença del conseller, sinó que l’objectiu d’aquest
pressupost és controlar les despeses, perquè l’objectiu és el
dèficit i és la consolidació fiscal. Per tant, són uns pressuposts
que volen controlar despesa, però el que fan és consolidar totes
les retallades de les que van associades al Reial Decret 16/2012,
respecte a la retirada del dret universal a l’assistència sanitària,
introducció de copagaments, com pot ser la reducció en 1.351
persones al Servei de Salut, la retirada de drets en salut per al
conjunt de ciutadans, la disminució de l’activitat assistencial. En
definitiva, duim 3 anys i aquest pressupost per a l’any vinent el
que fan és consolidar més desigualtat, més fractura social i
menys oportunitats en salut per al conjunt dels ciutadans.

Les esmenes que el Grup Parlamentari Socialista ha
presentat intenten palAliar les mancances d’aquests pressuposts.
Jo faré una exposició dividida en grups d’esmenes.

Tenim un seguit d’esmenes de salut pública, que el que
intenten és, per una banda, fer programes d’educació per a la
salut a nivell escolar, programes de salut sexual, programes
d’obesitat, de prevenció de tabaquisme, que s’elabori el Pla de
salut que ja duim tres anys de promeses i sense que existeixi,
que s’elabori una enquesta de salut. I també en vull recordar
dues que estan relacionades amb activitats que ha tengut la
Comissió de Salut: una, per potenciar el Registre del càncer a
Mallorca, però també per crear les seves oficines a Eivissa,
Formentera i a Menorca. I també per ajudar a desenvolupar el
programa de detecció precoç del càncer de mama, que tots
sabem que no dóna el rendiment que es desitja, una mamografia
té en aquests moments 225 dies de llista d’espera.

Hi ha 5 esmenes que van relacionades amb l’atenció a les
drogodependències, diferenciades per àmbits d’actuació, des de
la presó, a la universitat, a adolescents, a l’alcohol, o dins un
àmbit laboral, una àrea on es fa molt poca activitat preventiva
i que nosaltres volem que aquesta tasca del Govern es potenciï.

Tot el dia parlam d’estratègies en salut, però la realitat és
que les estratègies de salut estan paralitzades, excepte la de
cures palAliatives i per tant, nosaltres feim una esmena per dotar-
les econòmicament. I també hi ha una esmena perquè torni a
existir l’Oficina del defensor de l’usuari que el Partit Popular va
eliminar del nostre àmbit normatiu i que si abans era necessari,
cada dia ho és més. 

Hi ha tres esmenes que fan relació a l’àmbit de recerca i
formació, perquè consideram que dins l’àmbit de la salut és
important aquest àmbit. Plantejada en desenvolupar el Pla
estratègic de recerca en salut, en la Fundació d’Investigació Illes
Balears Ramon Llull i una millora en el finançament de la
biblioteca virtual, que afavoreix la formació i la docència entre
els professionals sanitaris. 
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Hi ha dos capítols que fan referència a infraestructures:
unes, hospitalàries, rehabilitació i reforma de l’antic Hospital de
Son Dureta; iniciar el Pla d’usos de l’antic Hospital Verge del
Toro de Maó, i la reforma i ampliació de l’Hospital de Manacor,
que el Partit Popular va aturar, però que continua sent
absolutament necessària. I també hem introduït aquí un seguit
de centres de salut, com el del Camp Redó, de Son Ferrer a
Calvià, de Can Picafort o el centre d’Alaior de Menorca, alguns
dels quals tenen problemes molt greus i que ja és ben hora que
l’administració abordi la seva reforma o construcció de bell nou.

Dins el Servei de Salut, hi ha una esmena de 40 milions
d’euros per adequar el pressupost de receptes mèdiques, que el
Servei de Salut sap que l’ha pressupostada amb 40 milions
manco del que serà la despesa real a l’any 2014. 

El principal problema dels nostres ciutadans en relació a la
qualitat assistencial són unes insuportables llistes d’espera i per
això nosaltres incorporam una esmena, per facilitar que es pugui
fer un pla de xoc.

Com l’any passat, tornam dur una esmena perquè es
contractin mediadors culturals. Una esmena perquè es reintegrin
les despeses del copagament farmacèutic als pensionistes. I una
esmena de 300.000 euros per a una aplicació informàtica, per no
cobrar innecessàriament l’excedent als pensionistes pel
copagament.

Evidentment el pressupost du augment en capítol 1 i una
redistribució de capítol 2, però és absolutament insuficient. Per
això nosaltres duim una esmena, per augmentar capítol 1 per
exemple a Son Espases, de 8 milions d’euros. I dins l’àmbit
d’atenció primària de Mallorca, demanam augment de capítol
1 per contractar metges de família, pediatres, personal
d’infermeria i per millorar el capítol 2 d’aquesta gerència. I per
a l’illa de Mallorca duim una esmena específica, per millorar la
dotació econòmica en l’atenció a salut mental.

Si parlam de Menorca, duim esmenes per augmentar capítol
1 d’atenció primària, tant de metges, com d’infermeria i de
l’Hospital Mateu Orfila. I de la mateixa manera hi ha una
esmena per millorar l’atenció en salut mental a l’àrea de
Menorca, amb 250.000 euros.

A l’illa d’Eivissa, a més d’aquestes esmenes que fan
referència a capítol 1, de metges, pediatres i infermeria
d’atenció primària, també es fa per a l’Hospital de Can Misses.

Hi ha tres esmenes específiques a l’illa d’Eivissa: una és
perquè es faci el centre de salut de Can Misses, que estava dins
el contracte d’adjudicació del nou hospital, perquè es faci aquest
centre de salut a les dependències de l’actual Can Misses. Dos,
una dotació econòmica per iniciar la reconversió en centre
d’atenció sociosanitari l’actual Hospital de Can Misses. I una
també específica de 300.000 euros per millorar l’atenció en
salut mental a l’àrea d’Eivissa.

No ens oblidam de l’illa de Formentera, on tornam amb
l’esmena d’adquisició d’un TAC per valor de 300.000 euros.

A l’illa de Mallorca tenim tres altres hospitals: l’Hospital de
Manacor, del qual ja hem dit que té una esmena per a
rehabilitació i ampliació, però també, a més de Manacor, Son
Llàtzer i Inca, aquests tres hospitals, presentam esmenes per
millorar la dotació en capítol 1. 

Especial atenció té l’esmena que vol que se faci una dotació
econòmica a través d’una subvenció a les associacions de
consum de les Illes Balears, eina imprescindible perquè els
ciutadans puguin canalitzar les seves demandes en relació al
consum.

Vàrem fer aquí una comissió sobre salut mental i una de les
conclusions va ser que era necessari fer campanyes de
sensibilització i prevenció en salut mental, i per aquest motiu
nosaltres presentam també una esmena.

I tres esmenes també que tenen a veure amb activitats que ha
tengut la comissió: una esmena de 50.000 euros per consolidar
les oficines de voluntats anticipades a les illes d’Eivissa i
Menorca; una segona de 150.000 euros, per establir el centre
coordinador d’atenció primerenca i desenvolupament infantil,
el CAPDI a l’illa d’Eivissa i de Menorca, que ve d’una
aprovació dins la Comissió de Salut, i una esmena per
augmentar la dotació econòmica per a desplaçaments per motius
d’assistència sanitària, d’1,5 milions d’euros. Tothom sap que
hi ha ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera que s’han de
desplaçar a Mallorca a l’hospital de referència, hi ha pacients de
Formentera que s’han de desplaçar a l’Hospital d’Eivissa, i
tenim també ciutadans de qualsevol de les illes que s’han de
desplaçar de vegades a hospitals de la península. Per tant,
demanam amb aquesta esmena una dotació suplementària d’1,5
milions d’euros.

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, bon dia a tots i a totes. El nostre grup
parlamentari ha fet un seguit d’esmenes, totes de substitució.
Fem la proposta de retirar els doblers de la partida 34, en el
programa d’interessos bancaris, és una partida inflada,
sobrepressupostada; no diem que no s’hagi de pagar els bancs,
tot i que en qualque moment políticament s’haurà de plantejar
la possibilitat d’una quitació a determinats bancs, però aquesta
no és la proposta concreta que presentam ara en aquests
pressuposts, diem que hi ha una partida inflada,
sobrepressupostada d’interessos, i això ho demostra anualment
quan es veuen les modificacions que es fan durant el període
pressupostari de l’any 2012, de l’any 2013 i part del 2014 que
tenim, d’on es fan les modificacions de pressupost, es fan
d’aquesta partida pressupostària. Per tant, any rera any el
Govern infla aquesta partida i és d’aquí on podem treure doblers
per cobrir part de l’insuficient pressupost de Salut.
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Un pressupost que demostra la raó que tenia l’oposició tant
a l’any 2012, com a l’any 2013, com a l’any 2014, que el capítol
1 d’aquests pressuposts que presentava el Govern era
absolutament insuficient per pagar el capítol 1, per pagar les
nòmines, vull dir que aprovàvem aquí pressuposts en què ja
sabíem que el capítol 1 estava mal dotat, i així ho han hagut de
fer a l’any 2012, a l’any 2013 i a l’any 2014 i fer modificacions
de crèdit el darrer trimestre per poder pagar les nòmines. Aquest
any la pujada de salut se centra a capítol 1, però continua essent
insuficient, no hi ha, a data d’avui, suficients doblers per pagar
la totalitat de capítol 1 de les contractacions que hi haurà a 31
de desembre de 2014.

Per tant, les nostres propostes d’esmenes van en dos grans
blocs: un, en relació amb diferents programes, i l’altre, a capítol
1, que és la més important.

En relació amb el primer apartat, que són diferents blocs,
fem, una vegada més, mantenim l’esmena any rere any de
reconstituir l’Oficina del Defensor del Pacient, pensam que si
hi ha doblers per poder contractar un sotsdirector de programes
europeus, com era la intenció del Govern per recolAlocar un
membre d’IB3, ben bé aquests doblers podrien anar a la partida
del Defensor del Pacient, una figura que recomana Europa i que
des de l’any 2011 no és a la nostra comunitat autònoma. 

Una altra partida important és la mediadors culturals,
valorada en uns 300.000 euros, mediadors culturals que han
desaparegut progressivament dels hospitals i dels centres de
salut, quan és més necessari explicar la situació d’anormalitat
que pateix una població molt concreta de la nostra comunitat
autònoma, com són les persones immigrants en situació
d’irregularitat administrativa, en què més es necessita aquesta
informació, aquesta figura de mediadors culturals ha
desaparegut progressivament. Per tant, nosaltres pensam que és
una figura cabdal en aquest moment, sempre ho ha estat, però
ara més i haurien de tornar ser presents en els nostres centres de
salut i en els nostres hospitals.

Una altra proposta, també de modificació del programa
informàtic perquè la recepta electrònica dugui incorporat que els
pensionistes a partir de 8 euros no hagin de pagar. Això
nosaltres ho hem valorat en 200.000 euros, és un programa que
funciona a altres comunitats autònomes i, simplement, és
voluntat política per poder-lo aplicar.

Una altra proposta, l’ampliació d’urgències d’Inca, és un
tema que ens preocupa, l’Hospital d’Inca surt cada mes, una
vegada o dues, en els mitjans de comunicació pel Servei
d’Urgències, un servei que es troba absolutament atapeït de
persones en el sentit que no poden donar abast, que hi ha
persones que estan més de trenta hores en els passadissos a
lliteres en males condicions, i no es cerca cap tipus de solució.
Un tema que surt en els mitjans de comunicació, insistesc, cada
mes, nosaltres recollim aquest tema i cada mes hi ha una queixa,
una fotografia d’aquesta saturació del Servei d’Urgències de
l’Hospital d’Inca.

Després, hi ha tres temes que tenen a veure, o quatre temes,
en salut mental, per explicitar d’una forma molt concreta, que
la Conselleria de Salut no compleix amb la Ponència de salut
mental que fou aprovada aquí pel tres grups parlamentaris. La
Conselleria d’Afers Socials almanco ha fet cas a una part de la
ponència, s’ha passat de la subvenció a la concertació, Afers
Socials assumeix unes competències que abans no tenia, i això
sí que era una part de la ponència. Però en salut, la Conselleria
de Salut incompleix la Ponència de salut mental, la incompleix,
per exemple, quan ha retirat els 8 llits de trastorns de conducta
alimentària, que record que a la ponència el coordinador de salut
mental va posar com a exemplar, va posar com a model a
seguir. A la Ponència de salut mental els tres grups
parlamentaris varen signar que això era necessari, hi havia
aquest recurs com a un recurs a mantenir i al cap de quinze dies
la Conselleria de Salut fa desaparèixer aquest servei. Nosaltres
fem una proposta de mantenir-lo a través d’una esmena
concreta. 

Un altra és la d’equips assertius, els equips assertius també
era una de les conclusions de la Ponència de salut mental, ja fa
quatre anys de pressuposts que no s’incrementen en absolut.

Un altre tema és la campanya de salut mental, necessària,
també era un dels objectius de la ponència fer una campanya
respecte de salut mental en general i una concreta també sobre
suïcidi. Tenim una taxa de suïcidi que des de l’any 2011 va en
augment, és un tema delicat, però s’han fet campanyes a altres
països europeus de manteniment d’aquesta campanya per evitar
suïcides, pugen cada any el nombre de persones que se suïciden
en taxes molt elevades, i això només són una part de les
persones o de les morts que es declaren per suïcidi. Per tant, en
temes de salut mental hi ha aquest bloc.

Son Dureta també, pensam que Son Dureta és una
reorganització que s’ha de començar a fer, ho hem intentat en
els altres pressuposts, aquí fem una aportació que pensam molt
raonable d’1 milió d’euros per començar a crear aquesta
comissió que es va aprovar o que va al Parlament començar a
pactar què es pot fer amb Son Dureta, que en bona part ja
pràcticament estàvem d’acord, però s’ha de començar qualque
dia, no és un treball d’una legislatura, possiblement serien dues
legislatures, però si no es comença l’any 2015 es retardarà. En
els pressuposts no hi ha cap partida destinada d’aquest tipus. 

Un altre tema que ens preocupa i que ha sortit ja en diversos
estudis també, el darrer va ser el d’UNICEF presentat ahir, és
l’obesitat infantil. L’obesitat infantil, tenim taxes elevadíssimes
d’obesitat infantil no només comparat amb Europa sinó
comparat també amb Espanya. Per tant, pensam que ha de ser
una de les campanyes que s’ha de realitzar.

El tema de la contaminació dels peixos de la nostra
comunitat autònoma, que malauradament vàrem presentar una
proposició no de llei i que el Partit Popular va votar en contra
demanant que un estudi excepcional que s’ha fet durant l’any
2014 es mantengui cada any, s’ha de fer un seguiment d’aquest
estudi, l’estudi fet l’any 2014 va demostrar, ha demostrat que
els peixos de gran mida de la nostra comunitat autònoma tenen
un alt nivell de mercuri, i aquest estudi s’ha de mantenir per
veure l’evolució d’aquest fet, a part de realitzar accions perquè
això s’eviti.
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Després, dos blocs més pel tema en contra de l’abús de la
droga: unes destinades que sigui la pròpia administració pública
la que realitzi aquestes accions, i una en concret per millorar la
dotació de les entitats que lluiten contra la droga. Tenim taxes,
una altra vegada, que entre els joves el cànnabis puja, el tema
d’alcohol també puja i després tenim el tema de la cocaïna que
també és una de les taxes més elevades d’Europa. 

Després hi ha un grapat important, un nombre important
d’esmenes relacionades amb el capítol 1, tant territorial, totes
les àrees de salut mental, com a sector hospitalari com a sector
d’atenció primària, per poder augmentar aquest capítol 1, que és
insuficient per pagar les nòmines que a 31 de desembre o a 1 de
gener de 2015 seran en vigor. Ja no demanam, que seria el
correcte, però la partida aprovada en la seva globalitat no hem
pogut trobar més partides pressupostàries, augmentar aquesta
plantilla que és del tot necessària, però com a mínim garantir,
com a parlament, garantir que aquestes nòmines estan pagades.

Especial atenció fem a Can Misses, demanam de forma
específica que el servei de radioteràpia no es privatitzi, es faci
amb personal públic, serà la primera vegada a la nostra
comunitat autònoma que un servei d’atenció sanitària bàsica,
d’atenció sanitària necessària s’externalitza o es privatitza. No
és el mateix externalitzar la neteja que externalitzar o privatitzar
la radioteràpia, ens sembla una passa quantitativa i qualitativa
per a nosaltres realment intolerable i, per això, demanam en
aquests pressuposts que aquests doblers que estan disposats que
vagin a una empresa vagin a capítol 1 per poder tenir un servei
públic de radioteràpia a Can Misses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part de la diputada no
adscrita, la Sra. Font i Aguiló, que no pot assistir, no sé si hi ha
alguna esmena que hagi de ser defensada...

Sí, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Les donaríem per
defensades en els seus termes ja que la diputada no ha pogut
assistir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, idò, així ho feim. Per part del
diputat no adscrit, Sr. Pastor, també té la paraula per un temps
de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies. Donaré per defensades les esmenes en els
seus propis termes, però hi ha un petit error i és que hi ha dues
esmenes que tenen el mateix contingut i en volia retirar una, ara
les donaria al president perquè se’n pogués retirar una de les
dues perquè tenen el mateix contingut, totes dues són per a un
centre de salut de Manacor, amb la mateixa quantia i a la
mateixa partida.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, ho deixam així, Sr. Pastor. En torn en contra,
per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Vallès té la
paraula, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. La
sanitat és una de les prioritats d’aquest govern des de principis
de legislatura. Per poder mantenir un dels millors sistemes
sanitaris públics s’han hagut de racionalitzar moltes despeses
per fer que sigui sostenible al llarg de molts anys. Enguany es
produeix un increment respecte de l’any 2014 important,
s’incrementa en més d’un 10%, la qual cosa suposa quasi 123
milions d’euros més que en el 2014, perquè per a aquest govern
l’assistència sanitària és un dels pilars del nostre estat del
benestar.

Passant ara al debat de les esmenes, comentar que s’han
presentat un total de 95 esmenes, 62 del Partit Socialista, 22 del
Grup MÉS i 9 dels diputats no adscrits. Permeti’m que les
agrupi per poder donar resposta a totes o almenys a les més
possibles. Passaré ara a les esmenes dels diferents grups
parlamentaris agrupades segons temàtica.

Totes les esmenes que fan referència a projectes i
construccions de centres de salut no les acceptarem, tant el
Partit Socialista com el diputat no adscrit presenten un total de
8 esmenes de nous centres de salut a Artà, Llucmajor, Manacor,
Pollença, Camp Rodó, Son Ferrer, Can Picafort i Alaior de
Menorca. Les del Grup Socialista estan plantejades a un centre
de cost inexistent, em referesc al centre de cost 60000 i 60300,
com ja li vàrem fer saber l’any passat, per tal cosa les
rebutjarem. Les del diputat no adscrit estan mal plantejades, el
finançament del servei de salut és global i incondicionat,
s’haurien de plantejar a la secció 60 la qual reflecteix el
desglossament del pressupost del Servei de Salut, és erroni i
inviable, les obres haurien de presentar-se al capítol setè.

Les altres que fan referència al capítol 1 de personal tampoc
no les acceptarem, aquest capítol assegura les nòmines i dóna
estabilitat a les plantilles. Un any més el Govern ha fet un esforç
i s’ha augmentat aquesta partida en un 5,11%. Vull destacar que
el capítol 2, la compra de béns corrents i serveis, augmenta un
25,46% respecte de l’any 2014. Les esmenes aquí esmentades
afecten partides determinades i no es pot acceptar, s’haurien
d’haver plantejat a la secció 60.
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Les que fan referència a la partida d’amortització de deute
són inacceptables, el pagament del deute és una obligació legal.
Els deutes adquirits s’han de pagar i així ho hem fet durant
aquests anys. De fet, el deute de l’ib-Salut s’ha reduït en quasi
700 milions d’euros des de l’inici d’aquesta legislatura, una
bona feina i un equilibri pressupostari per tal de garantir la
sostenibilitat del nostre sistema. Que el govern anterior no pagàs
els seus deutes ha fet que moltes petites i mitjanes empreses
hagin tancat, ara la mitjana de pagament a proveïdors a l’ib-
Salut és de 67 dies. 

Hi ha unes altres esmenes on es demanen més doblers en
temes de prevenció, prevenció de drogues, obesitat, tabaquisme,
alcoholisme, obesitat infantil, entre d’altres. Vull dir que
aquests programes es desenvolupen ja fa anys, l’aposta d’aquest
govern per la salut pública és clara i creim que la partida que
s’hi destina és suficient. També dir que hi ha un conveni amb
els consells insulars i que també ells s’encarreguen de fer
diferents programes de prevenció. 

Vull dir al Partit Socialista que les esmenes 265, 263, 264,
266, 267 i 297 estan imputades a un centre de cost inexistent,
per la qual cosa també es rebutjaran les esmenes. El mateix
passa amb l’esmena 245, el subconcepte 62200 al qual
l’apliquen tampoc no existeix.

Seguint amb el Partit Socialista, les esmenes 251, 252, 253,
254 i 278 pensam que tal com estan plantejades no s’ajusten als
interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i també
perquè qualsevol baixa en el pressupost de la partida de
finançament global al Servei de Salut és inacceptable. 

Dues esmenes del Grup MÉS, la 83 i la 84, afecten dues
conselleries, per això són errònies, l’ampliació de l’Hospital
d’Inca s’ha d’imputar al capítol 7, i de moment no està prevista
per a l’any que ve. L’esmena 16 també del Grup MÉS fa
referència a l’estudi per a la detecció de metalls pesants als
peixos grans i no migradors, dir-li que a part que el centre de
cost i el programa no existeixen aquestes campanyes es realitzen
des de seguretat alimentària amb el seu mateix pressupost.

I l’esmena de la Sra. Font, sobre l’adquisició del TAC a
Formentera, dir-li que des de la conselleria sempre s’ha apostat
per acostar la sanitat pública a totes les nostres illes, mostra
d’això són l’augment de les partides per a desplaçaments de
malalts, el desplaçament de professionals a les Illes, la
radioteràpia a Eivissa i a Menorca i que d’aquí poc serà una
realitat. Se’ns dubte s’ha de continuar treballant en aquest sentit,
però pressupostàriament parlant enguany no és possible la
compra del TAC. Per això, també rebutjarem l’esmena. 

Com vostès bé saben, es va aprovar en el Ple fer una
comissió conjunta entre els diferents grups parlamentaris i el
Govern per decidir el Pla d’usos sociosanitaris de Son Dureta i
Can Misses a Eivissa, per això, no acceptarem les esmenes que
fan referència a la reforma d’ambdós, primer ens hem d’asseure
tots, hem de saber què volem fer i quin ús exactament li donam
per així poder-lo dotar econòmicament del que sigui necessari.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, gràcies, Sr. President. El primer de tot, donar
l’enhorabona a la Sra. Vallès que ha llegit molt bé l’escrit que
li han preparat des de la conselleria. Jo no entraré en discussions
tècniques de les esmenes. El pressupost és el principal
instrument que té un govern per manifestar quins són els seus
objectius polítics i, en aquest cas, objectius en salut, i vostès
està ben clar que, hi ho va dir el conseller, no va plantejar ni un,
ni un objectiu en salut en la seva compareixença en comissió, el
seu objectiu és un altre.

Que el capítol 1 augmenta, idò, escolti, acaben de necessitar
quasi 40 milions per ampliar capítol 1 i la quantitat continuarà
sent insuficient, però vostès obliden que han engegat al carrer
1.351 professionals, i això té a veure amb la qualitat del servei
i quin servei donen en atenció sanitària als ciutadans.

Evidentment, no els interessa que hi hagi professionals
sanitaris, no els preocupa la qualitat assistencial. Si els
preocupàs, entre altres coses, estarien avergonyits d’haver
doblat la llista d’espera en intervenció quirúrgica i triplicat la
llista d’espera en consultes externes. 

Si està preocupada pel deute demani al conseller per què
varen fer operacions sense reserva de crèdit per valor de 236
milions d’euros, 236 milions d’euros dins, per exemple,
l’exercici 2012, per no parlar d’altres. 

Evidentment, ha quedat ben palès durant aquesta legislatura
que vostès no han apostat per la salut pública d’aquesta
comunitat, per això es fan esmenes, ni en drogues, ni en
l’elaboració del Pla de salut, ni en l’enquesta de salut, ni en fer
campanyes per desenvolupar estratègies de salut, en res, en res.
Evidentment, podríem parlar de moltes coses, però està clar que
vostès es marquen com a objectiu uns objectius que no són
objectius de salut, són objectius de controlar despesa,
consolidació fiscal, i mentrestant es fa el que pugui, i a qui no
li agrada que se’n vagi a la privada. Això és la realitat, és la
realitat. 

I el pressupost manifesta voluntats. Si vostès no posen
millores en el pressupost per desenvolupar, per exemple,
dispositius en salut mental, que per això vàrem estar aquí un any
i mig en una comissió, una ponència de salut mental, idò queda
ben palès quin és el seu interès. Que vostès un any més no
estiguin d’acord perquè en el pressupost hi hagi dotació
econòmica per a la reforma i la remodelació de Son Dureta, de
Verge del Toro o l’adaptació sociosanitària de l’actual Can
Misses, vol dir que no tenen voluntat política de fer-ho. Ho han
demostrat fins ara i això no es contradiu amb el fet que es pugui
constituir una comissió tècnica per valorar les necessitats. Si
vostès no introdueixen pressupost vol dir que no tenen cap
intenció real de fer res a Son Dureta l’any que ve; i no a Son
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Dureta, a Verge del Toro o, a Eivissa, l’actual Can Misses. I
com això podríem dir altres qüestions. Els centres de salut no
els interessen, per això no els doten pressupostària. I podríem
parlar de moltes coses.

Aquí a la Comissió de Salut s’han aprovat elements com és
allò del registre del càncer a les illes menors o el centre
coordinador d’atenció primerenca i desenvolupament infantil,
o les voluntats anticipades, o una esmena per augmentar la
dotació econòmica del desplaçament de malalts, i també vostè
ho menysprea. Idò em pareix molt bé que quedi ben palesa
quina és la voluntat del Partit Popular, que és gastar el manco
possible, no donar una atenció sanitària d’interès, satisfactòria
per als ciutadans, i així per exemple la satisfacció dels ciutadans
de les Illes Balears ha caigut 22 punts en dos anys, 22 punts.
Això és de rècord, Sra. Vallès, i això és el que pateixen els
ciutadans. Si vostè hagués d’esperar un any per a una
colonoscòpia, una ressonància o qualsevol altre tipus de tècnica
o tractament segur que no hagués fet el discurs que ha fet.
L’atenció sanitària ha empitjorat, i això ho saben els ciutadans.
El que vostès afavoreixen a través d’aquests pressuposts és més
desigualtat, més fractura social, i evidentment ja no hi ha
igualtat d’oportunitats. Aquells que poden cercar-se una altra
solució que se la cerquin, però dotar amb el pressupost, que és
l’instrument per desenvolupar polítiques en aquest cas de salut,
el Partit Popular ni ho fa ni vol escoltar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, contestant a la Sra. Vallès, és cert, Sra. Vallès, que s’ha
incrementat el pressupost de salut, però és que el pressupost
incrementat no arriba al liquidat l’any 2012, no hi arriba; ja no
deim liquidat amb el pacte de progrés, amb el Partit Popular; no
arriba al liquidat l’any 2012. Han necessitat modificacions de
crèdit per a les nòmines cada any. Allò que ens deien vostès que
en aquests pressupostos cada euro és al seu lloc i són autèntics
pressupostos va quedar desmuntat el febrer del 2012, quan ja va
fer modificacions de crèdit la conselleria a l’ib-salut, el febrer
del 2012, un mes després d’haver aprovat els pressupostos. Que
no arriba, Sra. Vallès!, per molt que incrementin. Estan
aprovant uns pressupostos que no tenen garantides les nòmines,
així de senzill. 

I l’any 2012 ens podien enganar, però és que s’ha fet el
2012, el 2013 i el 2014, s’han vist obligats a modificar el
pressupost, a demanar ampliació perquè no ho podien treure,
perquè no podien pagar les nòmines del darrer trimestre. I ho
treien de la partida de la qual nosaltres ho demanam, en bona
part; una bona part es treia d’aquesta partida, perquè no estam
dient, Sra. Vallès, i no escolta i ho he especificat, que no es
pagui als bancs, estam dient que la partida està inflada, la
partida d’interessos està inflada, i cada any s’ha demostrat, cada
any s’ha demostrat. És una partida inflada per part del Govern,
que al Govern li va bé perquè quan té una urgència o quan ha de
fer una modificació per pagar les nòmines d’ib-salut la té allà,

i després ens diu que ha baixat l’IVA. Idò hi ha les previsions,
els pressupostos també són prevencions. Per tant no podem estar
d’acord amb vostè.

L’altre argument és que no ens aproven una sèrie d’esmenes
perquè estan mal plantejades. Doncs bé, arribem a acords; si
estan d’acord en el fons de l’esmena arribem a acords d’on es
poden treure, si és un problema que alguns ens hem equivocat.

I després el tema..., per contestar els arguments que vostè ha
exposat. Jo ja a la discussió a la totalitat o en el debat a la
totalitat ja li plantejaré per què hem fet una esmena a la totalitat
en aquests pressupostos, perquè no són els nostres pressupostos
perquè estan consolidant un model que s’allunya de l’atenció
universal, que és un dret reconegut a la Convenció de drets
humans, a la Constitució i a l’Estatut, i estan fent un model que
s’allunya d’aquest model públic i universal de salut. Vostè diu
que les campanyes tampoc perquè ja les fan; doncs miri, les fan
malament: l’obesitat puja, el consum de cànnabis entre els joves
puja, la taxa de suïcidi puja. Qualque cosa haurem de canviar.
Les que fan o estan mal fetes o són insuficients, o no hi ha
suficients pressupostos i per tant no hi ha suficients recursos per
arribar a més població, o a la població diana o a la població més
vulnerable en aquests temes, perquè tot això està augmentant.
Les campanyes que estan fent i que nosaltres hem vist que es
redueixen les taxes, no feim cap proposta. L’obesitat puja, el
consum de cànnabis puja, el consum d’alcohol puja entre els
joves, les taxes de suïcidi pugen; per tant hem fet propostes amb
aquestes campanyes que estan pujant.

El tema de salut mental, és que vàrem firmar; vostè va ser a
la ponència de salut mental. Vostè recorda que el coordinador,
que era la mateixa sala que jo i que vostè, el coordinador de
salut mental ens posava com un exemple els vuit llits que hi
havia de conducta de trastorn alimentari, que a més afectava el
90% a dones? Se’n recorda, que ho posava com un exemple?
Doncs el seu govern, el govern del Partit Popular, se l’ha
carregat!, no escoltant les recomanacions dels professionals i no
escoltant les recomanacions de la ponència. Almanco en aquest
siguem coherents; després el Govern ja farà el que trobi, però
almanco siguem coherents les persones que vàrem ser a la
ponència, que vàrem firmar en nom dels nostres grups
parlamentaris, que els serveis de salut mental no s’havien de
reduir; s’havien d’augmentar, però en qualsevol cas no reduir,
i un que és un model i un exemple als quinze dies o al mes i mig
desapareix. Jo crec que aquesta esmena com a mínim, per
dignitat del que es va fer feina a la ponència de salut, s’hauria
de mantenir.
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Els peixos. No és cert que es facin campanyes cada any, no
és cert. Se’n va fer una d’extraordinària el 2014 perquè Oceana
va detectar mercuri, i se’n va fer una l’any 2014. El Partit
Popular fa tres setmanes va votar en contra d’un punt d’una
moció en què es demanava, en què es demanava!, que aquestes
campanyes de detecció de metall pesant en els peixos es
mantengués, i el parlamentari del Partit Popular que ho va
defensar va dir que no era necessari, que es faria quan es
consideràs. Doncs jo pens que quan ja hi ha hagut dos informes,
un d’Oceana i un del Govern, que diuen que hi ha mercuri en els
nostres peixos trob que és més que necessari, no sé què hem
d’esperar més. Una mostra de 60 peixos, 57 amb mercuri, 17
d’ells per damunt de la taxa permesa per al consum. No només
no s’ha fet res i s’ha ocultat aquesta informació, sinó que a més
a més per dues vegades aquest parlament votarà en contra que
es continuï investigant i fent el seguiment d’aquesta situació. De
veres, això no és normal, perquè no estam proposant 2 milions,
estam proposant 20.000 euros. Això si féssim aquest debat
enmig del carrer i la gent ens escoltàs no ho trobaria normal,
aquests arguments que vostès plantegen. És que hi ha coses que
poden dir que són més de caràcter ideològic, però n’hi ha
d’altres que són de sentit comú, i vostès estan dient que res.

I allò de Son Dureta, excepcional. Son Dureta quan ho
començaran?, quan es començarà? Demanam 1 milió d’euros;
sabem que hi ha coses que s’han de fer: esbucar determinats
edificis, començar a pactar-ho... En definitiva, lamentam
aquesta..., la (...) del Partit Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Supòs que el Sr. Pastor no vol
intervenir. Idò passam a la contrarèplica. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Vallès té la paraula també per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, president. Per molts de doblers que puguem afegir
al pressupost de sanitat no serà mai suficient, ni per a vostès ni
per a nosaltres. També voldria poder dedicar-n’hi més, però la
realitat és la que és. Aquests pressuposts que deixam per a l’any
que ve són superiors als que trobàrem quan vostès governaren;
trobàrem uns pressuposts prorrogats de 1.150 milions d’euros
i els deixam amb uns de 1.290 milions. Nosaltres sí que apostam
per una major seguretat i per una major cobertura. És un
pressupost que augmenta en més d’un 10% en comparació amb
l’any 2014, i garanteix d’aquesta manera l’assistència sanitària
a la nostra comunitat. Són uns pressuposts que ens apropen a
l’equilibri pressupostari, tan necessari per garantir la seva
viabilitat i també de tots els seus treballadors i proveïdors; uns
pressuposts responsables amb el moment que vivim, perquè
hem de pagar el que encara es deu i el que s'encomana. La
ilAlusió que tenim és que en els pressuposts de l’any que ve
puguem augmentar la partida de sanitat encara més, senyal que
les coses aniran millorant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. Passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 18, Salut, i si cap grup no demana
votació separada farem la votació conjunta, en primer lloc, de
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Igualment si cap grup no demana votació separada farem 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 les esmenes de la diputada no adscrita, Sra.
Font i Aguiló. Crec que no hi ha cap grup que demani votació
separada; idò farem la votació conjunta d’aqueixes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, si cap grup no demana votació separada, farem
la votació conjunta de les esmenes 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.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò passarem al debat número 18,
de totalitat. Supòs que han de fer algun canvi, alguna cosa... Idò
esperam un minutet.

(Se sent una veu de fons que diu: “És el darrer, ja?”)

No!, anam al 18; ens quedarà el de globalitat... Ah, anam pel
de totalitat, ens queda el de globalitat, clar. I llavors tot el tema
de seccions. Però vaja, sí, en el d’economia estam.

Sí. Perdona? Sí. En el de globalitat, i ja està. Sí, sí.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, podem començar? Sr. Camps...

Bé, primer de tot demanaríem a veure si es produeixen
substitucions, aquí també, que crec que sí.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, presidente, Alejandro Sanz sustituye a Fernando Rubio.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès, Santiago Tadeo.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló, Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló, Antoni Diéguez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò no n’hi ha més. Començam aquest debat
número 18, de totalitat, agrupació de la secció 19, Conselleria
d’Economia i Competitivitat, amb les seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, a la Conselleria d’Economia i Competitivitat,
esmenes RGE núm. 10778 i 10814; a la secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D, foment i
gestió de l’ocupació a les Illes Balears, la RGE núm. 10764;
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, la RGE
núm. 10815; Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, la RGE
núm. 10906.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la secció 19,
Conselleria d’Economia i Competitivitat, l’esmena RGE núm.
11279; al Servei d’Ocupació de les Illes Balears, la RGE núm.
11275; Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, la
RGE núm. 11280; Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia,
la RGE núm. 11281.

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc evidentment he d’assenyalar que les
esmenes a la totalitat de la conselleria, el SOIB, l’IDI, la
Fundació Balear d’Innovació Tecnològica, són esmenes que es
defensaran en el seu contingut a plenari; per tant es donen per
defensades. Simplement vull assenyalar que es retira la RGE
núm. 10778, repetida com a esmena a la totalitat de la
conselleria.

I passant, per tant, al que fa referència a les esmenes
parcials... Ah, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, només per anunciar que el debat de totalitat el deixam
per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I en torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular Sr. Mercadal té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, Sr. President. La defensa en contra de les esmenes
es farà també a plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò passam a la votació d’aquestes
esmenes a la totalitat a la secció 19, Conselleria d’Economia i
Competitivitat. 

Si cap grup no demana votació separada farem la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I si cap grup no demana votació
separada, farem la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara 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 secció 19, Conselleria d’Economia i
Competitivitat, al programa 315B, salut i prevenció de riscs
laborals, esmenes RGE núm. 10782 i 10783; al programa 315C,
foment de la responsabilitat social, esmenes RGE núm. 10786,
10787 i 11064; al programa 322A, ocupació i inserció laboral
específics, esmenes RGE núm. 10785 i 10784; al programa
521A, ordenació, regulació i desenvolupament dels serveis de
telecomunicació, esmenes RGE núm. 11063 i 10965; al
programa 512B, gestió dels sistemes i tecnologies de la
informació, esmena RGE núm. 11061; al programa 542A,
innovació tecnològica, esmena RGE núm. 10819; al programa
721A, direcció i serveis generals d’Economia i Competitivitat,
esmenes RGE núm. 10779, 10780 i 10781; al programa 723A,
promoció industrial i tecnològica, esmenes RGE núm. 10821 i
10820; al programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables
i de l’estalvi energètic, esmenes RGE núm. 10967 i 10966; al
programa 763A, ordenació, reforma i modernització de les
estructures comercials, esmenes RGE núm. 11059, 11060 i
11062. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, esmenes RGE núm. 10767, 768, 769, 774, 775, 777,
773, 854, 855, 770, 771, 772, 765, 766 i 776; Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmenes RGE
núm. 10817 i 818.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, secció 19, Conselleria
d’Economia i Competitivitat, al programa 315C, foment de la
responsabilitat social, esmena RGE núm. 11283; al programa
542A, innovació tecnològica, esmena RGE núm. 11287; al
programa 723A, promoció industrial i tecnològica, esmena RGE
núm. 11286; al programa 731C, foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi energètic, esmena RGE núm. 11284; al

programa 763A, ordenació, reforma i modernització de les
estructures comercials, esmenes RGE núm. 11282 i 11285.

Per part de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló, a la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 10695.

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, a
la secció 19, Conselleria d’Economia i Competitivitat. Al
programa 315C, foment de la responsabilitat social, esmenes
RGE núm. 11094 i 11097; al programa 723A, promoció
industrial i tecnològica, esmena RGE núm. 11096, i al programa
763A, ordenació, reforma i modernització de les estructures
comercials, esmenes RGE núm. 11095 i 11103.

Per a la defensa conjunta de les esmenes...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. BONED I ROIG:

Una qüestió prèvia. Arran de l’errada detectada a la
memòria general del projecte de llei de pressuposts per al 2015,
el Grup Socialista tenia una esmena de globalitat presentada a
la secció 14, la qual, una vegada rectificada, ha d’anar en el
debat de globalitat d’aquesta secció 19 en el dia d’avui. S’ha fet
la rectificació corresponent a les dades de secció, centre de cost
i programa, i si no té inconvenient la Mesa, jo els passaria còpia
d’aquesta esmena perquè s’incorporés també al debat d’aquesta
secció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En primer lloc demanaria als portaveus si estan
d’acord en què es faci així?

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Yo no tengo ningún inconveniente.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló? Tampoc.

Idò la pot presentar. Molt bé idò a l’hora de les votacions
tenguin en compte, i també a l’hora del debat, que hi ha afegida
l’esmena RGE núm. 10816.
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I alterarem l’ordre d’intervenció, en primer lloc en lloc del
Grup Parlamentari Socialista, no havia comentat res, el Sr.
Pastor ha de sortir i ens ha demanat a veure si podria intervenir
en primer lloc perquè després ell no pot participar en la votació.
Ja ens va passar ahir, disculpin que no els hagi dit res, però és
culpa meva en aquest cas.

Sr. Pastor té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Donaria per defensades les
esmenes en els seus propis termes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. No ha estat una cosa que ens hagi
destorbat gaire, crec jo. Per tant, podem continuar amb tota
normalitat i per part del Grup Parlamentari Socialista..., perdoni,
les de la Sra. Font les defensa el Sr. Boned, no és ver? Per part
del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Barceló, ara sí té la
paraula per un temps de deu minuts. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bàsicament les esmenes
parcials que defensarem des del Grup Socialista tenen un
objectiu evident, millorar tots els punts clau de la nostra
economia i que es podrien resumir en dos conceptes:
incrementar la competitivitat de la nostra economia i millorar
l’ocupació, l’ocupabilitat i les oportunitats de les persones que
són a l’atur. Sobretot i evidentment lligat a dos colAlectius molt
importants, que sempre hem assenyalat, com són els colAlectius
de majors de 45 anys, els joves, tot açò lligat al compliment de
les pròpies mesures que el Govern ha plantejat, o ha acordat
posar damunt la taula, com és el Pla d’ocupació de les Illes
Balears.

Per tant, amb aquests dos objectius i açò ens agradaria que
quedés molt clar, perquè la voluntat del Partit Socialista en la
presentació d’aquestes esmenes, que ens encantaria que fossin
escoltades, debatudes i algunes d’elles aprovades, o
transaccionades, en aquest sentit l’objectiu és millorar, millorar
l’economia d’aquesta comunitat autònoma, aquest és el sentit.

A partir d’aquí, al programa de la direcció i serveis generals
de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, 3 esmenes
d’afectació per a la restitució del CES, tant pel que fa referència
a l’afectació de personal i de la despesa corrent necessària
perquè aquest Pla d’estabilitat o d’equilibri econòmic que es va
aprovar 2012-2014, ha acabat el 2015, el propi Govern
assenyala una millora de les finances de la nostra comunitat
autònoma. I per tant, aquesta suspensió del CES que va ser
aprovada amb la llei d’acompanyament o amb una llei lligada
als pressuposts per al 2012, teòricament, i acabat aquest Pla
d’equilibri econòmic a la nostra comunitat autònoma, s’hauria
de restituir.

Són esmenes d’afectació. Creim que en aquests moments la
concertació, l’estudi, l’opinió, la participació de tot el que
significa el CES, ajudaria a trobar aquest camí per a la millora
de la nostra economia. Per tant, creim en la participació i el CES

és un referent jo crec que per a tots, i per tant és important
suspendre la suspensió, aprovada pel Partit Popular.

A la Direcció General de Comerç i Empresa, al programa de
foment de la responsabilitat social corporativa, tres esmenes: la
primera, Pla estratègic de cooperatives i treball social, aquest és
un objectiu que compartim amb el Govern, però després, quan
miram els pressuposts, continuam sense donar contingut
pressupostari a aquest objectiu, volem fer un Pla estratègic de
cooperatives i quina és la despesa en cooperatives que hem fet
el 2014 a la nostra comunitat autònoma? 30.000 euros. Un
sector que el propi Govern assenyala que el consolida, que
millora, que dóna estabilitat a l’ocupació que crea, però no hi ha
ni un sol euro més com per donar contingut a aquest pla
estratègic. Per tant, creim que és important no només, juntament
amb altres incongruències d’aquest govern, com no reunir, que
no val res, el Consell d’economia social de la nostra comunitat
autònoma, però evidentment també són necessaris més recursos.

Una segona esmena, programa de conciliació de la vida
familiar i laboral, les dones pateixen una situació laboral més
dura, si hi cap, dins el (...) laboral i per tant les mesures de
conciliació podrien ajudar precisament a millorar la possibilitat
de les dones d’optar per la maternitat, una cosa que el Partit
Popular defensa d’una manera molt gran, i per tant evidentment
estaria bé que fossin capaços d’establir polítiques actives en
aquest sentit.

I una tercera esmena, orientació especialitzada i suport a
projectes d’emprenedoria de joves i dones. Els joves i les dones
són dos colAlectius infrarepresentats quan parlam
d’emprenedoria i de treball autònom, perquè ho tenen més
difícil perquè no poden capitalitzar ajudes d’atur, perquè no
n’han tengut, perquè molts no han fet feina mai, necessiten una
tutorització. Fins i tot el Pla de joventut del Govern de l’Estat
ho preveu així, preveu que tenguin aquesta tutorització els joves
que opten per tirar endavant un projecte empresarial i, a més,
preveu, el propi Govern de l’Estat, que sigui ubicat dins els
serveis públics d’ocupació. I per tant demanam el compliment
del propi projecte del Partit Popular a nivell estatal i que aquí no
acaben d’acomplir.

Dins el programa de promoció industrial i tecnològica,
recursos per donar contingut a un pla d’enfortiment de les
PIME, tenim empreses i som una comunitat autònoma amb una
grandària d’empresa molt petita, molt petita, per tant és clau
reforçar les PIME, és molt important, i estratègies per poder
tenir actuacions conjuntes. Per exemple, un dels grans reptes,
que és la formació dual, és molt difícil entrar dins una xarxa
empresarial tan atomitzada. Per tant, mesures d’enfortiment de
les empreses petites són claus, evidentment, per consolidar-les,
per millorar i per donar-los opcions de continuïtat i
d’enfortiment. Sumar PIME amb projectes específics millora la
competitivitat empresarial del conjunt de la comunitat. Per tant,
val la pena establir línies en aquest sentit.
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I evidentment, una altra esmena dins aquest programa és la
cobertura econòmica del Pla d’internacionalització d’empreses.
Les empreses de Balears es troben en inferioritat de condicions
que les empreses d’altres comunitats autònomes en la seva tasca
d’internacionalització. Per què? Perquè a la nostra comunitat
autònoma no existeix cap tipus de suport econòmic específic i
a altres comunitats sí, ens trobam amb una situació pitjor, no
només tenim la insularitat i mil coses, sinó que, a més a més,
tenim un més baix compromís autonòmic, del Govern
autonòmic, del que passa a altres comunitats autònomes,
algunes governades pel Partit Popular, com és València.
València té una política d’internacionalització de les empreses
molt potent. A altres comunitats autònomes hi ha exemples,
però a la nostra precisament és on és més baix.

Dins el programa d’ordenació, reforma i modernització de
les estructures comercials, evidentment, una obligada, el
desenvolupament dels plans directors comercials a càrrec dels
consells insulars, per ant transferència de recursos i fomentar la
innovació tecnològica i la innovació de les empreses en el sector
comercial. Un poc els mateixos argumentaris, el sector comerç
és un sector importantíssim a la nostra comunitat autònoma i
estaria bé, donar-li els mecanismes de modernització i de
competitivitat necessaris..

Dins la Direcció General d’Indústria i Energia, el Pla de
millora de polígons industrials i la redacció del Pla de
reindustrialització. Tenim cada dia menys indústria, tenim
menys assalariats en indústria, un 8,3 menys dels que teníem el
2011; les empreses de qualsevol sector industrial, sector calçat,
sector bijuteria, sector moble, tenim menys empreses i menys
assalariats. I l’empresa tradicional ens fuig de les mans i cada
empresa que tanca no és una empresa que tornarà a obrir si no
ajudam a aquesta reindustrialització amb un apartat molt clar de
la indústria tradicional. Per tant, creim que val la pena fer un
esforç de no perdre tot aquest capital formatiu, de coneixement,
de tradició, de reglament de feina, que és important per avançar.

Dins la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic, suports als clústers empresarials lligats al sector de
la innovació; inici de les obres del Parc Bit de Menorca,
entenem que és un clàssic, però també hem d’entendre que les
oportunitats que dóna el Parc Bit aquí, a Mallorca, del qual el
Govern n’està encantat i que ens sembla beníssim, han d’arribar
a totes les illes. Vivim a una comunitat autònoma que som illes
i açò té un cost i el Govern ha d’entendre que aquest cost l’hem
de transformar en unes oportunitats d’inversió de cara al futur
i per tant continuarem demanant aquesta inversió.

Programes d’inversions en projectes de recerca i
desenvolupament i repetim, els suports als clústers empresarials
d’innovació.

Dins la Direcció General de Treball i Salut Laboral, destacar
donar contingut a un altre pla que s’anuncia amb el qual estam
totalment d’acord, el Pla de seguretat i salut laboral de les Illes
Balears 2014-2020, ja suposam que serà el 2015, perquè el 2014
som a final d’any i encara no en sabem massa cosa, però també
li hem de posar recursos econòmics, perquè sense doncs com
farem un pla? I evidentment, dins aquests recursos, i açò és la
segona esmena, la formació en prevenció de riscs laborals és un
element molt important.

En el programa d’ocupació i inserció laboral, dues coses
molt concretes: programa específic i personalitzat d’atenció i
inserció laboral de les víctimes a la violència de gènere. Tenim
les competències molt disperses, creim que és important una
atenció molt personalitzada, el problema de les dones per lluitar,
per sortir d’aquest cercle de la violència de gènere necessiten,
i un element clau és l’oportunitat de feina, que les atenguin des
d’aquest servei integral; que no les facin passejar per oficines
d’ocupació i explicar el seu problema personal, i creim que, per
tant, aquesta passa estaria molt bé que es pogués fer a través
dels consells insulars els quals tenen aquesta competència, fer
aquesta atenció.

I evidentment els increments de recursos per incentivar els
contractes per als colAlectius vulnerables. És important,
bàsicament sabem que existeixen aquests recursos, es fa una
convocatòria anual a la nostra comunitat autònoma, però és
curiós, una convocatòria anual que es fa el mes d’octubre per
tancar-se a principis de novembre. No fem prou bé, per què
durant tot l’any la gent, si no sap que sortirà aquesta
convocatòria, difícilment aprofita aquests recursos. Per tant, són
necessaris més recursos i fer-ho millor.

Ens queden totes les esmenes del SOIB tan sols, i em doni
dos minuts el Sr. President, som a un debat pressupostari
d’esmenes parcials que creim que són importants, i aquí sols
assenyalar-ne algunes.

Programa de Garantia Juvenil, el Pla d’ocupació assenyalava
un compromís del Govern: que hi hauria 7,5 milions d’euros en
els pressuposts del 2015. No hi són, n’hi ha 4,5. Demanam que
es complementi, que el Govern acompleixi les seves pròpies
normes que va aprovar tot just fa sis mesos, i per tant creim que
és important.

Orientació laboral, compleixin el Pla d’ocupació, assenyala
la inversió anual de 2 milions d’euros en orientació, seguim -i
el conseller ho expressa i ho va dir així- amb 1.600.000. En el
programa..., evidentment allò del programa de garantia juvenil,
per a què?, en formació a tots els nivells que hi hagi, però per
als joves és clau que complim com a mínim el que tenim
establert en el Pla d’ocupació del Govern.

Evidentment, destacar en el que fa referència a la renda
activa de la inserció laboral, hi ha els 4 milions compromesos,
creim que haurien d’arribar a més per una cosa: perquè aquests
4 milions són el 50% del programa i creim no és just que el
Govern carregui damunt els ajuntaments el 50% de la resta que
val aquest programa, que són 4 milions més que hauran de pagar
els ajuntaments.

L’altre dia deia que els ajuntaments no facin cap més feina
de les que els correspon en l’àmbit de competències i el Govern
va i els posa damunt la taula la responsabilitat de pagar 4
milions d’euros dins el 2015 per tirar endavant un programa
propi del Govern. Per tant, creim que el Govern ha de pagar
íntegrament el programa de la renda activa d’inserció laboral i
evidentment creim que aquesta renda activa ha de garantir que
als sis mesos, quan aquesta gent acabi, tengui dret a l’accés a
una prestació per atur.
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Per tant, creim que aquestes són fonamentalment les
esmenes més importants, hi ha evidentment recuperació dels
agents de desenvolupament local, diferents esmenes ja més
puntuals que ben segur a plenari o a la rèplica podrem defensar.

Moltes gràcies i perdoni l’extensió de la intervenció, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

No, ha estat una miqueta només, no pateixi. Moltes gràcies,
Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Barceló,
té la paraula també per un temps de deu minuts o deu minuts i
mig, el que faci falta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Les esmenes bàsicament van
en la línia de millorar o de fer un canvi dins aquest model
econòmic que tenim actualment. A l’esmena a la totalitat, que
ja entrarem en debat, deim que no hi ha un projecte econòmic
definit per part del Govern, que en realitat sí que hi ha un
projecte econòmic definit per part del Govern que ha estat
continuar un model econòmic cap a una incentivació encara més
de l’economia de serveis. 

No hi hagut cap esforç aquesta legislatura, pràcticament, per
impulsar altres sectors estratègics, per diversificar l’economia;
al contrari, hem anat cada vegada perdent pes del producte
interior brut de la indústria, en el cas del món agropesquer
simplement hem mantingut simplement aquest pes del producte
interior brut, que ja és molt en aquest cas, però la dependència
del sector de serveis i dins el sector serveis del turisme s’ha fet
cada vegada més gran i en tot cas si hi ha hagut alguna
diversificació ha estat de cara a incentivar dos sectors que han
tengut, això sí, un interès especial per part del Govern: una part
ha estat el sector del joc, que això és molt petit evidentment, i
l’altra ha estat el comerç, concretament la part de comerç de
grans superfícies comercials que és el que més s’ha reactivat
perdent pes, en aquest cas, el petit i el mitjà comerç sobretot a
la perifèria de Palma i a pobles.

Per tant, a partir d’aquesta anàlisi, a més de tots els canvis
que necessitaríem al camp de l’ocupació per fer front al
desequilibri de la nostra economia, que són bàsicament la
precarietat, els sous baixos, avui dia tenir un sou no t’assegura
sortir del risc d’exclusió social. De fet, tenim una nova categoria
de treballador que és el treballador pobre, el treballador que,
malgrat tenir una feina, no surt de la dinàmica d’exclusió social.
Tenim una economia que a causa d’aquest model econòmic que
deia abans, que l’únic que ha fet el Govern ha estat incentivar-lo
encara més, l’únic que fa és crear llocs de feina, molts,
efectivament, crear molts de llocs de feina, però llocs de feina
que, a part de tenir els sous baixos, a part de tenir molta
precarietat perquè solen ser contractes molt curts en molts de
casos, no corresponen aquests llocs de feina a les expectatives
de la població.

Com a resultat, els treballadors més preparats i sobretot les
persones joves que tenen unes expectatives diferents d’acabar
en una economia de serveis acaben cercant feina fora de les Illes
Balears, aquells que poden -insistesc-, perquè els llocs de feina,
de treball que cream no es corresponen amb les expectatives que
bona part de la població té i especialment d’aquella que està
més preparada i que s’ha especialitzat més.

Això juntament també amb un model econòmic incentivat
des del Govern espanyol a través de la reforma laboral que
incentiva els abusos laborals, que no han estat tampoc atacats
correctament per part del Govern de les Illes Balears que els ha
permès i, per exemple, en turisme en lloc d’anar a les grans
corporacions turístiques a veure si compleixen, si estan complint
o no els contractes, s’ha dedicat a fer inspeccions als kebabs, per
posar un exemple. 

Bé, tot això evidentment s’ha de millorar, s’ha de canviar,
per tant, les nostres esmenes van precisament, en general dins
tot el pressupost, en la línia de diversificació econòmica, per
exemple, més indústria, i millor turisme. Evidentment, tenim
clar que el turisme és i seguirà sent el nostre motor econòmic,
per tant, no es tracta de llevar pes al turisme, sinó de millorar el
turisme, però a la vegada necessitam més diversificació
econòmica i concretament proposam més indústria. 

Per tant, les esmenes van en la línia que sectors estratègics
com les noves tecnologies, investigació, innovació, recerca...
tenguin un pes important dins els sectors econòmics. No ens
limitem a fer-ho de boca, a fer-ho de paraula, sinó que apostem
perquè les noves tecnologies siguin importants a la nostra
economia en el futur, en un termini raonable de cinc, deu anys,
però de bon de veres, no simplement minoritaris com fins ara,
no ser els darrers en el que aportam per a investigació i
innovació com som en aquests moments, a la cua pràcticament
de tot Europa.

Un altre sector important també que creim que té molt de
desenvolupament és l’economia social, realment creim que...,
evidentment no és que sigui un sector, el tercer sector, l’únic
que pugui titllar-se d’economia social; qualsevol sector,
qualsevol especialització pot entrar dins l’economia social i
creim que, per tant, haurien d’anar imbuint tots els sectors
econòmics aquests conceptes que superarien com deia tota
aquesta qüestió d’abusos laborals, de sous baixos, de precarietat,
i l’aposta per sectors econòmics que estiguin compromesos amb
el país.

L’economia verda també ha de ser molt important en els
pròxims anys. És veritat que el Govern ha parlat i parla de
renovables, però no es creu encara que realment arribi a ser el
sector estratègic de futur que pot ser, amb un pes important dins
l’economia de les Illes Balears.
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Dins els temes del teixit industrial i del teixit comercial, l’e-
comerç evidentment ha de ser important. Creim que l’economia
digital té un futur importantíssim, hi hem de fer una gran aposta,
pot ser part de l’expansió internacional que necessitam,
juntament amb l’e-comerç també la modernització dels mercats
municipals és una altra de les empreses que plantejam.

Finalment, un dels punts importants en el qual hem insistit
tota la legislatura, per ventura avui ens diran “és que vostès
repeteixen les mateixes esmenes”, idò sí, la del pla industrial.
Aquest govern ha obviat aquest pla industrial i amb un pes del
producte interior brut minvant, cada vegada la indústria
representa, dins el sector de l’economia de les Illes Balears, un
pes relatiu del PIB cada vegada més petit, per tant, hem de
recuperar i millorar aquest pes d’acord, per altra banda, amb els
plans europeus de reindustrialització. 

Europa s’ha marcat l’objectiu en un 20% del producte
interior brut de tot Europa. És evident que nosaltres avui
plantejar-nos que la indústria a les Illes Balears pugui
representar un 20% del nostre PIB és un objectiu inassolible
avui per avui; a la llarga per tant ens podríem marcar objectius
realistes amb percentatges que podrien oscilAlar entre el 10% el
mínim que hauríem d’aconseguir, actualment està entorn als 6
o 7%, fins a un 15%, molt més òptim i molt més proper als
objectius europeus. 

El que és cert és que Europa en aquests moments marca
aquesta línia de reindustrialització, fins i tot l’Estat espanyol ha
assumit com a objectiu, tampoc no és que faci moltes passes,
però ha assumit en teoria com a objectiu aquesta
reindustrialització, i aquí a les Illes Balears és com si sentíssim
ploure, mirant cap a una altra banda i no ens n’adonam i
insistim en aquesta economia de serveis macrodependent
únicament i exclusivament del turisme que -insistesc- ha de
continuar essent el nostre motor econòmic, però que no pot estar
tan desequilibrada la nostra economia com està en aquests
moments. 

Per tant, aquestes són les esmenes que hem presentat i
esperam que tenguin el suport dels distints grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part de la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló... crec que té la paraula el Sr.
Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, sí, davant l’absència de la Sra. Font, que no ha
pogut assistir a aquesta comissió donarem per defensades les
esmenes de la diputada no adscrita, Sra. Font.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò per al torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Fidalgo, té la paraula per un
temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy bien, nos enfrentamos
al debate de globalidad de la Conselleria de Economía e
Innvoación, bien, lo primero que tengo que decir es que, como
ustedes saben y lo digo porque nadie lo ha relatado, el
presupuesto a nivel global este año respecto al año anterior
crece un 4,14% y además, de manera específica, el de Economía
lo hace en un 10,65%. 

Digo esto para empezar así, Sr. Barceló, a repetirles a
ustedes que las enmiendas... pues llevan tres años largos
repitiéndose absolutamente todos los años y fíjense que llevan
repitiéndose todos estos años cuando la situación obviamente
del 2012 a... prácticamente del 2011, 2012 hasta el día de hoy
ha cambiado muchísimo y se produce prácticamente una... y
permítanme hacer esta intervención, luego entraré en el fondo
de las enmiendas e iré a lo importante, pero permítanme ustedes
hacer este circunloquio para expresar una idea que quiero que
se entienda. Entran ustedes un poco en aquella teoría
existencialista que a mediados del siglo pasado exponía Albert
Camus -que, por cierto, tenía orígenes, Sra. Barceló,
menorquines también, su madre era de Alaior- cuando hablaba
del mito de Sísifo, pues como ustedes saben, los dioses
condenaron a este sísifo, quizá porque se pasó de listo -hablando
en términos coloquiales- al cargar una pesada roca ciego una y
otra vez y arrojarla por el monte Atlas.

Pues eso es, en definitiva, la impresión que me da cuando
tengo la oportunidad de observar la mayoría de sus enmiendas,
porque sinceramente y si somos capaces de construir un relato
cierto y empírico, porque de eso se trata, el presupuesto es un
instrumento al servicio de la política para cambiar las cosas. Y
¿qué ha hecho el prosupuesto desde que gobierna el Partido
Popular en las administraciones públicas de la comunidad
autónoma? Pues efectivamente, ser un instrumento para cambiar
en realidad las cosas.

Nosotros hemos pasado prácticamente cuatro años oyendo
que no era en absoluto posible hacer crecer la economía con los
números y las propuestas que ponía el Partido Popular encima
de la mesa. Nos hemos pasado cuatro años escuchando que no
era posible, y que era imposible de hecho, que los números del
paro bajaran y que se creara empleo con las propuestas y con las
medidas que el Partido Popular ponía encima de la mesa. Nos
hemos pasado cuatro años escuchando que era imposible que
una economía viera signos de prosperidad y de avance con las
medidas que estaba implementando el Partido Popular. El
trascurso de ese relato y la constatación fáctica de los hechos
nos lleva a plantear que todas esas medidas alternativas que
ustedes planteaban entonces y que reiteran ahora estaban
equivocadas entonces y lo están ahora.

¿Por qué lo digo? Lo digo porque después de estos tres años
largos hemos sido capaces de presentar, como ustedes saben, un
presupuesto, el más amplio de la legislatura, que sube
precisamente en su partida presupuestaria en lo relativo a la
conselleria que hoy estamos debatiendo y todo ello además
cuando el Gobierno autonómico ha sido capaz de plantar cara a
la crisis e implementar medidas que hacen que el paro haya
bajado durante 25 meses ya consecutivos y 18 meses creando
empleo neto, incluso se habla y se pone encima de la mesa una
situación que me parece que es ridícula. 
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Me quiero referir de manera muy seria a aquellos
trabajadores que a día de hoy están entrando en el mercado
laboral. Creo que lo más importante es que del mercado laboral
no salgan trabajadores, sino que cada vez entren y entren más.
Es cierto que las condiciones del trabajo son manifiestamente
mejorables, es cierto, lo son en Baleares y lo son en toda
España, pero también es cierto que viniendo de una legislatura
en la que se perdieron 46.000 empleos, que de mayo de 2012 a
mayo de 2014 más de 18.000 personas hayan encontrado un
empleo de manera estable en nuestra comunidad autónoma, que
durante estos tres años largos llevemos, y somos la única
comunidad autónoma de España que lo hace, 28 meses bajando
las cifras de paro juvenil, creo que son cifras y son datos que
afectan a la realidad de las personas. 

Ustedes nos mencionan siempre, de una manera táctica y
estratégica, a las personas. Pues fíjense ustedes, estos números
representan historias personales y son familias, son familias que
antes no tenían una persona empleada y ahora la tienen y que
muy probablemente con esa circunstancia y con la evolución
natural de nuestra economía, que -como saben- venimos de
decrecimientos en cuanto al PIB y las previsiones, no sólo del
Gobierno autonómico, sino de otros organismos independientes,
pues que nadie duda de su independencia y de su capacidad para
hacer análisis certeros, porque así lo demuestran los hechos, dan
previsiones de crecimiento por encima del 2% que -como
ustedes saben- es superior a la media de la Unión Europea y a
la media española.

Entrando en materia ya y habiendo relatado esta
circunstancia, me gustaría expresar que se han presentado 50
enmiendas por parte de la oposición, 38 por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, 39 -perdón, corrijo- con la nueva
enmienda que el Sr. Boned ha anunciado en el día de hoy; 6 por
parte del Grupo Parlamentario MÉS, 1 de la Sra. Margalida
Font y 5 del Sr. Pastor.

Bien, creo que podemos entrar en detalle a relatar todo
aquello que hace referencia a las enmiendas, pero me gustaría
reservar en ese sentido, muy mucho sobre todo el no para el
pleno y me voy a centrar en aquellos puntos en los que en mi
opinión podemos llegar, Sra. Barceló, a un acuerdo, que creo
que es lo que más nos interesa a todos. Fíjense ustedes que en
la enmienda, Sra. Barceló, 10817, en la que hace usted
referencia al Plan de internacionalización de empresas por parte
de su grupo parlamentario, creo que en ese sentido podemos
trabajar y podemos llegar a un acuerdo para que en la
aprobación y el debate del próximo pleno tengamos una entente.

En cuanto al Grupo Parlamentario MÉS, estamos de
acuerdo, Sr. Barceló, en que hay que fomentar -y también lo
planteaba la diputada del Grupo Socialista- la economía social
y las cooperativas y todo aquello que hace referencia a esa
nueva fórmula laboral de autoempleo colectivo, y me refiero a
su enmienda RGE núm. 11283 en la que creo que, sinceramente,
podemos avanzar y llegar a una entente entre hoy y el día del
plenario.

En cuanto, también, a la RGE núm. 11285, que hace
referencia a la modernización de los mercados municipales,
ustedes proponen una cantidad determinada, pero creo que
podríamos llegar a una entente también con aquel plan que ya
está poniendo en marcha el Gobierno destinado a los planes de
centros comerciales abiertos.

Y luego, podemos entrar en muchos detalles. Yo,
respondiendo a la Sra. Barceló y a sus enmiendas, por una parte
repetidas, y en muy pocos casos sobrevenidas a esta conselleria,
me gustaría resaltarle que -como usted sabe, Sra. Barceló- nunca
se habían dedicado tantos recursos a dos colectivos que son
absolutamente prioritarios, como usted relata, pero es que nunca
antes del día de hoy un presupuesto de la comunidad autónoma
había previsto tanta cantidad de dinero para mayores de 45 años
y para menores y gente que se incorpora por primera vez al
mercado de trabajo. 

Usted sabe tan bien como yo, porque fue miembro activo de
las reuniones que dieron origen a la aprobación finalmente del
Plan de empleo 2014-2017, que tiene una dotación
presupuestaria absolutamente histórica para la comunidad
autónoma y las políticas de empleo de 439 millones de euros,
que incluye en este plan de garantía juvenil un total de 37
millones de euros y para mayores de 45 años, como usted sabe,
un total de 12 millones de euros largos. Son 88 medidas y 160
acciones bien concretas. Hasta el día de hoy en política laboral,
hasta esta legislatura, se había hablado mucho, pero los
resultados y las estadísticas están ahí para que todo el mundo las
interprete. 

Igualmente alegan ustedes que entidades como el CES y
otras circunstancias hacen que las economías prosperen, y he
oído también por parte del Grupo Parlamentario MÉS que hay
que hacer planes para que las industrias..., y hay que dar 10
millones de euros y ponerlos encima de la mesa para que las
industrias de la comunidad autónoma prosperen. Pues yo creo
que partimos, y lo digo otra vez y aludo al mito de Sísifo, que
es el mito del absurdo, del debate, que ustedes a día de hoy
plantean las mismas recetas para solucionar los problemas que
hoy tiene Baleares que en el año 2012. Ustedes sabrán los
motivos por los que plantean las mismas recetas, pero nosotros
ofrecemos soluciones graduales que van variando en función de
las circunstancias económicas de la comunidad autónoma, que
hoy afortunadamente, afortunadamente para los ciudadanos de
esta comunidad autónoma, no son las mismas que eran en el año
2011.

Y nosotros creemos, y lo hemos defendido siempre y en
todo lugar, en esta comisión cada vez que tenemos oportunidad
y en el debate presupuestario desde el año 2011, que yo
recuerde, nosotros no pensamos que la economía de la
subvención sea ni siquiera un parche para la evolución de
determinados sectores económicos, porque partimos de la tesis
en que los gobiernos tienen que plantear las reglas del juego y
poner todas aquellas herramientas al alcance de los sectores
económicos, porque son precisamente los sectores económicos
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los dinamizadores de la economía a los que hay que quitar, en
definitiva, todas las trabas posibles, que es en la mayor parte de
las veces lo que representa la administración para la actividad
económica. Yo creo que el Gobierno tiene que hacer lo posible
por de alguna manera interferir lo menos posible en
determinadas regulaciones, creo que se tienen que simplificar
las cosas para la gente, y es la creación de un ambiente de
confianza empresarial, tal y como muestran los datos de
evolución del producto interior bruto, tal y como demuestran los
datos de certidumbre legislativa, tal y como demuestran los
datos que nosotros hemos sido capaces de pagar cerca de 1.400
millones de euros a proveedores que se debían en la pasada
legislatura. Yo creo que ese es el mejor plan, Sr. Barceló, para
la industria de las Islas Baleares, haber pagado más de 250.000
facturas a gente que había prestado un servicio a la
administración, y que como consecuencia del impago de la
administración y del incumplimiento de sus obligaciones en
muchos casos y de manera desgraciada tuvieron que cerrar sus
puertas y realizar concurso de acreedores en muchos casos.

Al final son los datos los que nos dan cuál es el resultado de
las recetas económicas de los gobiernos, y los datos obviamente
son tremendamente esperanzadores: aumentan los turistas en
nuestra comunidad autónoma, repito que nuestra economía y las
previsiones de incremento del PIB van al alza, leía un dato hace
dos días que desciende otra vez el importe de impagados en el
comercio, desciende casi un 50% el número de concursos en
nuestra comunidad autónoma, aumenta la cifra de negocios en
el sector servicios... Ése es precisamente el plan de
industrialización de la comunidad autónoma. Yo no creo en
dirigismos políticos y sociales por parte de los gobiernos; son
las empresas, son los emprendedores, es la gente que arriesga su
capital y su dinero quien tiene que decidir dónde lo pone y por
qué lo pone; no son los gobiernos los que tienen que ejercer una
política dirigista y paternalista para que la gente ponga los
ahorros y su empresa donde le convenga al político de turno. 

Yo creo que esa es una concepción y una política
radicalmente equivocada de la que parten la mayoría de sus
enmiendas, y por eso, con la excepción de las mencionadas, que
les he puesto encima de la mesa y que hoy, obviamente por no
haber llegado a un acuerdo, y yo creo que podemos negociarlo
de ahora al pleno, votaremos en contra, pero podemos seguir
hablando y les emplazo a ello para llegar a un acuerdo en ese
sentido.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. I en torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment agraïm qualsevol
tipus d’avanç que ens permeti acordar qualque cosa, encara que
sigui, evidentment, una esmena, i açò sempre s’ha d’agrair i hi
serem. Per tant, dit açò, vull assenyalar també diferents coses.

La primera: la situació que vivim, estam millor que fa tres
anys a nivell econòmic? Idò no hi estam, en molts d’àmbits, i
estaria bé que també aterrassin. Tenim més indústria?, ni
assalariats ni en cap sector de la indústria tradicional, en cap,
amb les mitjanes anuals 2011-2014. Tenim més empreses?,
tampoc. Ha millorat la mida de les empreses?, tampoc. Tenim
més afiliats a la Seguretat Social?, sí, açò és cert, però el nivell,
i s’ha assenyalat, el nivell de la parcialitat i de la reducció del
temps que la gent fa feina ens ha colAlocat en el primer lloc
d’Espanya de la baixa protecció de l’atur que tenim els nostres
treballadors d’aquesta comunitat autònoma. I aquesta és una
realitat, també. I no hem aturat l’increment de les famílies que
tenen tots els seus membres a l’atur, i si s’ha aturat l’atur
registrat, la gent que s’apunta al SOIB, és perquè simplement el
SOIB no els diu res, per desànim, perquè volen guanyar la
batalla a partir de la desesperança de la gent, i açò és dur. I
davant açò què ens diuen?, que açò és el màxim. 

Simplement els demanam amb esmenes concretes que
compleixin el seu pla d’ocupació. Per què no el compleixen?, el
vam aprovar fa sis mesos, el mes de juny de 2014; als sis mesos
ja l’incompleixen. No hi ha recursos del Programa de garantia
juvenil, no hi ha recursos d’orientació laboral, no hi ha recursos
directes de suport als emprenedors joves. Amb quins recursos
pensen establir els dos objectius estratègics, economia social i
el Pla de salut i seguretat laboral? No estan complint els seus
programes, i és així, i d’açò evidentment no en diu res.
Incompliments, repetesc, de mesures de tan just fa sis mesos.

No s’ha gastat mai tant, amb un increment del SOIB
enguany de 4 milions d’euros. Evidentment en relació amb
l’any passat ha millorat, però, per favor!, en relació amb fa tres
anys estam al 50%. Mesures que ens diuen que..., bé, que les
nostres estaven passades de moda, i al final són les que
apliquen, en pla, evidentment, més..., quina paraula podria
emprar?, molt més simple, per no dir cutre.

Els programes de contractació de les persones que han
esgotat prestacions, la majoria majors de 45 anys amb càrregues
familiars, vostès hi destinaran 4 milions i li han posat un títol,
fa quatre anys es feia el doble, el doble, i ho fèiem amb l’acord
del Partit Popular, es feia amb l’acord del Partit Popular. I
aquestes mesures que any rera any vostès han negat i ens han dit
de tot ara comencen a posar-les en marxa, al 50% als
ajuntaments, açò sí, perquè el Govern no assumeix el
compromís que té que les polítiques actives d’ocupació són
competència seva.

Com quedam, hem de simplificar administrativament o no?
Per què no exerceix la seva responsabilitat el Govern en una
matèria que és la seva competència? Per tant, aquestes coses
estaria bé que en poguessin, com a mínim, fer un plantejament
un poc més ample.
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Hi ha mesures, com per exemple, l’orientació, que si volem
atendre els joves de manera personalitzada, com obliga el Pla de
garantia juvenil, hauran d’incrementar l’orientació laboral; no
podem mantenir-la amb el mateix que teníem l’any passat, i a
més a més repetim, perquè ni tan sols acompleixen el seu propi
Pla d’ocupació.

Per tant, creim que les mesures que es posen damunt la taula
són mesures d’allò més assenyades del món i són tan
assenyades que amb el temps vostès les van aprovant, les van
executant, açò sí mai reconeixent-ho, o evidentment amb totes
les dificultats del món d’arribar a acords, però són programes
que ara es posen en marxa com a grans programes que s’havien
tirat endavant altres vegades.

El Pla de segona oportunitat dels joves en formació i feina
és un programa que funcionava, per tant no digui que en aquests
dos colAlectius per primera vegada es gasten recursos, perquè no
és cert, no és cert. Per tant, com a mínim sí hauríem de demanar
que ens plantegéssim conèixer les coses que s’han fet, amb tots
els pros i els contres, i a més a més no es tracta ni tan sols de fer
un plantejament de les grans xifres de qui són culpa, ni ho
plantejament, la feina nostra en aquest moment és posar damunt
la taula propostes per millorar la situació de la gent, no és res
més, no és res més, no té cap més objectiu, simplement
propostes perquè millorem, perquè sigui més fàcil tirar
endavant. I en aquest sentit són aquestes propostes les quals,
repetim, -no se’n rigui perquè, repetim, el programa de la renda
d’inserció laboral és els programes de contractació d’entitats
locals de tota la vida, de tota la vida, és així de clar, i els
ajuntaments ho saben perfectament, i les altres comunitats que
ho fan també, i que es feia i que està molt bé que la facin, està
molt bé que hi hagi aquesta mesura, molt, creim que és
incompleta, però creim que està molt bé.

Per tant, repetim, l’objectiu és millorar i llevar aquests punts
negres o aquests forats negres que la realitat laboral i econòmica
continua tenint a la nostra comunitat autònoma, que, malgrat les
grans xifres, que n’hi ha que són bones, també tenim unes xifres
més petites que són molt més difícils i que no són bones, no ho
són. Hi ha massa gent que pateix molt, empreses petites,
autònoms i evidentment molts de treballadors i molta gent que
és a l’atur i molts de joves que continuen sense tenir cap
oportunitat de trobar una feina i que ni tan sols s’apunten al
registre de l’atur del SOIB.

I tot açò haurien d’ajudar a millorar-ho. Agraïm l’oportunitat
que s’aprovi una esmena. Lamentam profundament que l’àmbit
de la comissió parlamentària no ajudi a aprovar més esmenes,
que no tinguem oportunitat d’avançar en més coses i, en aquest
sentit, repetim, nosaltres insistirem a fer propostes i fer-les,
repetim, en el sentit més positiu del món.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. I en torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Barceló per cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, diu el portaveu del Partit Popular que nosaltres mantenim
les esmenes com si la situació del 2011 al 2014 no hagués
canviat i afirma que la situació ha canviat moltíssim. Bé, la
situació és que l’atur registrat baixa, efectivament, però un
important pes d’aquesta baixada de l’atur registrat és per atur
desanimat i així ens ho indiquen diverses enquestes.

Una altra situació que efectivament ha canviat és que el
teixit empresarial ha baixat, dades oficials de l’Institut Nacional
d’Estadística, tenim a dia d’avui manco empreses que el 2011,
dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística, no m’invent
res.

Tenim també que, efectivament, s’incrementen els afiliats a
la Seguretat Social, però els afiliats a la Seguretat Social, a
diferència de les dades de l’atur, que són a un dia concret de
final de mes, són una mitjana d’un període determinat en el qual
el que es produeix és que hi ha molts de treballadors que en un
termini breu de temps es donen d’alta i baixa, d’alta i baixa,
d’alta i baixa, perquè hi ha treballadors que tenen contractes
d’hores, de dies o de setmanes. I per tant, podem tenir una xifra
més alta d’afiliats a la Seguretat Social de la que realment fa
feina per aquesta quantitat d’altes i baixes que un mateix afiliat
pot protagonitzar.

També, efectivament, ha canviat moltíssim la situació,
perquè s’ha incrementat l’aposta del Govern per un determinat
model, el model de sempre, diria jo, amb esperit de repetir
errors del passat, i evidentment l’aposta del Govern ha estat
molt clar perquè li ha interessat molt el tema dels casinos,
l’obertura de grans superfícies comercials, no només les que
s’han obert, sinó les hi ha previstes en el futur, avui hem sabut
que PIMECO presentarà un recurs contra la llicència de Ses
Fontanelles, els macroprojectes hotelers, no així, no ha
interessat tant la resta de l’activitat turística, només determinats
projectes hotelers i, això sí, un desig per part del Govern de la
reactivació de la construcció, que, si és amb seny, si és de cara
a la rehabilitació, si és de cara a la inversió a l’obra pública,
etcètera, pot tenir un interès; si és tornar al que vàrem viure en
el passat, val més no tornar-hi, perquè sabem les conseqüències
de tot el que va passar.

I en canvi, a més d’aquesta aposta del Govern, com dic, per
aquestes concretes parts de l’economia que ens duen que els
llocs de feina que oferim són bàsicament de caixer a un
supermercat, de cambrer, de netejadora d’habitacions d’hotel,
llocs de feina molt dignes, però que no cobreixen les
expectatives de gran part de la població.
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I en canvi, com dic, quant a economia social, quant a
economia verda, quant a noves tecnologies, quant a investigació
i innovació, quant a indústria, res de res, i apostar per aquests
aspectes no és paternalisme, no és tornar a l’economia de la
subvenció, és una aposta estratègica que ha de venir
conjuntament dels sectors econòmics i de l’administració per a
un futur més equilibrat de la nostra economia, ni més ni pus.
Vostès han apostat per fer créixer i recuperar l’economia
incentivant un model cada vegada més dependent totalment de
l’economia de serveis i han accentuat la desproporció cada
vegada més gran del nostre model econòmic.

I com deia, la recuperació de l’ocupació, de la qual vostès en
bravegen tant, en realitat el que ha fet és incentivar cada vegada
les desigualtats, més, efectivament, cada vegada tenim
treballadors més pobres.

Un model, perquè és un model que crea molts llocs de feina
però de poca qualitat, precaris i mal pagats. És aquest el model
que volem per al futur? Nosaltres no. És aquest el model que
volen els nostres joves formats i preparats? Està clar que no,
perquè aquests joves preparats i formats se’n van a altres bandes
a cercar llocs de feina, no queden aquí, nosaltres els formam, els
pagam la formació i llavors, una vegada que estan format, com
que aquí no troben l’expectativa coberta amb el que els oferim,
se’n van. I això és producte del seu model.

Bé, a part de tot això, sí que consideram positiu que arribem
a acords, encara que siguin parcials, per tant esperarem les
transaccions que ens ofereixin d’aquí al plenari i esperam
arribar al màxim d’acords possibles amb el màxim d’esmenes
possibles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I en torn de contrarèplica, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Fidalgo,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, yo, para empezar y
parafraseando a Ronald Reegan, diría que la diferencia que
existe entre su concepción de la economía y la nuestra es la
misma que existe entre una camisa y una camisa de fuerza; es
decir, oiga, nosotros..., es muy lícita su concepción de la
economía, pero es que la economía tiene consecuencias; es muy
lícito, Sra. Barceló, que usted obviamente pretenda mejorar con
sus propuestas y las de su grupo parlamentario, reiteradamente,
la vida de las personas, pero es que todos sabemos lo que
sucedió cuando usted, haciendo política en el Gobierno del
último pacto de progreso, quiso mejorar la vida de las personas,
todos sabemos que 46.000 personas que antes no estaban en el
paro, entraron en el paro.

Sr. Barceló, usted dice, oiga es que tenemos menos
empresas que antes. Óbviamente, es que, Sr. Barceló, cuando
usted formaba parte de la coalición del pacto de izquierdas se
destruyeron en Baleares, en cuatro años, la cifra récord de casi
5.000 empresas. Oiga, es que la diferencia es que, mientras
ustedes destruían cerca de 1.300 empresas al año el índice de

creación de empresas hoy en Baleares, que tiene obviamente
que recuperar esas casi 5.000 empresas que cerraron como
consecuencia de sus políticas, a día de hoy Baleares lidera el
índice de creación empresarial y de confianza empresarial en
toda España. Se trata, obviamente, de un consolidado cambio de
tendencia. 

Yo no me voy a atrever a venir aquí a decir que todas las
cosas están solucionadas, ni siquiera me voy a atrever a decir
que todo lo hace bien este gobierno, pero sí que tengo que
reiterar que nosotros no somos Sísifo, no somos ese gigante
ciego que levanta una roca una y otra vez hasta la cima del
monte Atlas para arrojarla hasta el fin de sus días; nosotros,
pues procuramos tener los ojos abiertos y procuramos aplicar
aquellas políticas que son necesarias en cada momento.

Sra. Barceló, ¿por qué las políticas activas de ocupación que
usted hace cuatro años que pone encima de la mesa en algunos
casos son buenas ahora, pero en ningún caso lo eran al inicio de
la legislatura? Porque las circunstancias han cambiado, oiga!
Para que las políticas activas de ocupación tengan sentido, y
esto es una cuestión radicalmente empírica, Sra. Barceló, en
ninguna parte del mundo las políticas activas de ocupación per
se han hecho que las condiciones de los mercados laborales
prosperen, en ningún lugar del mundo, pues oiga, las políticas
activas de ocupación en determinados sectores, como el de
mayores de 45 años y el de menores desempleados, son
propicias cuando se dan las circunstancias económicas para que
lo sean, cuando existe un clima de confianza empresarial,
cuando el crecimiento del producto interior bruto y de la
economía es sostenido, cuando se crean más empresas que
nunca, es entonces cuando de manera paulatina se tienen que
implementar políticas activas de ocupación, porque, oiga, uno
tiene que poner la vela donde sopla el viento y no esperar que
sople el viento donde uno pone la vela. 

Yo creo que esa es la labor, precisamente, de un gobierno,
la de prever y la de discernir cuáles son las prioridades, porque
no se olviden ustedes que la economía pues al final resulta que
es distribuir aquello que todos tenemos que administrar. Hemos
pasado de la concepción de que el dinero público no era de
nadie a una gestión presupuestaria, en mi opinión, rigurosa y a
la vista de los resultados que todos pensamos que deberían ser
mucho más satisfactorios, pero yo creo que el inicio y la
consolidación del cambio en la economía de las Islas Baleares
y cada vez más el de la economía española han venido para
quedarse. ¿Que la situación va a volver a ser de aquí a unos
meses o en un año la que era en el año 2007 cuando ustedes
accedieron al poder? Pues, obviamente, es que eso nunca va a
llegar. 

Existen elementos indiciarios inminentes. Hace poco se ha
publicado que Baleares ha incrementado su población en casi...
en 5.000 personas largas en este último año, cuando en ninguna
comunidad autónoma de España sucede algo como lo que está
sucediendo a nivel de Baleares. Oiga, eso no es casual y choca
frontalmente, además, con el discurso de la Sra. Barceló y del
portavoz del Grupo MÉS, que poco menos que las listas del
paro bajan porque la gente se va de manera masiva a otros
lugares o no se inscribe en las listas del paro. 
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Oiga, abran ustedes los ojos y yo no les digo... ustedes
tienen que hacer labor de oposición, si yo lo entiendo, yo
entiendo que ustedes discrepan ideológicamente del Gobierno
de la comunidad autónoma y probablemente estratégicamente
también, pero ¿no creen ustedes, y ésta es una reflexión sincera
que les hago, que reconociendo determinadas circunstancias,
que son empíricas, que no son por empecinamiento de este
gobierno, si no porque realmente han cambiado, tendrían
ustedes un poco más de credibilidad? ¿No creen ustedes que
empecinarse durante cuatro años en un discurso absolutamente
vacuo, yermo y vacío, que en mi opinión no aporta nada nuevo
a lo que ustedes hicieron durante cuatro años...?, porque, oiga,
no se olviden, ustedes están planteando hoy las mismas recetas
que nos llevaron a la situación del año 2011, reitero, 2007-2011,
y todos conocemos las funestas consecuencias de esa política.

Sr. Presidente, no tengo nada más que añadir. Muchas
gracias por su paciencia.

EL S. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. Arribats a aquest punt, passam
a la votació de les esmenes parcials a la secció 19, Economia i
Competitivitat. Com és natural, si cap grup no demana votació
separada, passarem a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Igualment, si cap grup no demana votació separada,
passarem a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a la votació de l’esmena de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, si cap grup no demana votació separada, passam
a la votació conjunta de les esmenes del diputat no adscrit, Sr.
Pastor i Cabrer.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? No n’hi ha. 

LA SRA. SECRETARIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, finalment, es procedeix a la votació de totes i
cadascuna de les seccions del projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2015, així com els pressuposts de les entitats públiques
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària.

Seccions. Secció 02, Parlament de les Illes Balears; secció
03, Sindicatura de Comptes; secció 04, Consell Consultiu de les
Illes Balears; secció 06, Oficina de Transparència i Control de
Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears; secció 07,
Consell Audiovisual de les Illes Balears; secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència; secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports; secció 13, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats; secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressupostos; secció 15, Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori; secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques; secció 17, Conselleria de Família
i Serveis Socials; secció 18, Conselleria de Salut; secció 19,
Conselleria d’Economia i Competitivitat; secció 31, serveis
comuns i despeses diverses; secció 32, ens territorials; secció
33, serveis comuns tecnològics; secció 34, deute públic; secció
35, fons de contingència; secció 36, serveis comuns, despeses
de personal; secció 73, Institut Balear de la Dona; secció 76,
Servei d’Ocupació de les Illes Balears; secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears; secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública.

Entitats públiques empresarials. Ens Públic Radiotelevisió
Illes Balears; Agència de Turisme Illes Balears; Agència Balear
de l’Aigua i de 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
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de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears; Ports de les
Illes Balears; Institut Balear de la Joventut; Serveis de Millora
Agrària i Pesquera; Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears.

Societats mercantils públiques. Gestió d’Emergències de les
Illes Balears, SA; Multimèdia de les Illes Balears, SA.

Fundacions del sector públic. Fundació per l’Esport Balear;
Fundació pel Conservatori Superior 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 l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears; Fundació
d’Investigació Sanitària 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. Consorci Centre Balears Europa; Consorci
Escola d’Hoteleria; Consorci per a la Millora d’infraestructures
turístiques i foment de la desestacionalització de l’oferta de
l’Illa de Mallorca; Consorci Velòdrom de Palma; Consorci
d’Infraestructures d’Illes Balears; Consorci per a 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 del territori local menor de Palmanyola;
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials Illes
Balears; Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

Servei de Salut de les Illes Balears; secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears. Agència Tributària de les Illes
Balears; secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears.

Passam a votar.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

Demanaríem votació separada, en primer lloc, de la secció
02, Parlament de les Illes Balears; una segona votació per a les
seccions 03 i 04; i una tercera, a partir de la secció 06, Oficina
de Transparència, per a la resta de les seccions, entitats
públiques, societats mercantils, fundacions, consorcis, Servei de
Salut i Agència Tributària.

Tres votacions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Segons el Grup Parlamentari Socialista votaríem a
part la secció 02, les seccions 03 i 04, i de la 06 cap endavant,
fins al final. 

Per part de MÉS...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, a més d’aquestes que ha demanat el Grup Socialista
demanaríem també votació separada per a la fundació 03, la
fundació 09, la fundació 12 i la fundació 16. 03, 09, 12 i 16.

EL SR. PRESIDENT:

Fundació 03, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel;
fundació 09, Fundació Robert Graves; fundació 12, Fundació
Banc de Sang i Teixits Illes Balears; i fundació 16, Fundació
Santuari de Lluc.

Estam d’acord?

Idò passam primer a la fundació..., a la secció 02, la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per unanimitat. Ah, perdoni, abstencions. Miri que m’hi fix,
en vostè, però no l’he vist aqueixa vegada, m’ha agafat
despistat.

Molt bé.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les seccions 03 i 04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, cap vot en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la secció 06, el que comprèn la secció 06
fins al final. Ah, que són les fundacions, exactament, per
separat.
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Passam a la fundació 03.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

La 03, la 09, la 12 i la 16 les votam conjuntament. Molt bé.
Idò feim això. No sé si el sentit del vot és el mateix? És el
mateix? Idò, senyora...

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap vot en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Idò ara ens quedarà la resta de votació per fer, que en feim
una.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

I una vegada acabat el debat i les votacions queda dictaminat
el Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015.

Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en
el termini de 48 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 al dictamen,
pretenguin de defensar en el ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió els vull agrair
la seva colAlaboració en la tramitació d’aquest dictamen.
S’aixeca la sessió i, com no pot ser d’altra manera, se’ls desitja
que siguin molt feliços.

Bon dia a tots.
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