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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, després d’aquest recés reiniciam
el plenari.

Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de lectura única a la Proposició de llei RGE
5798/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
d'aprovació de les quanties percebudes i d'habilitació per
a la negociació  de determinats complements salarials del
personal del subgrup A1 i personal llicenciat resident en
formació del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens
que en depenen.

I passam al darrer punt de l’ordre del dia, en aquest cas el
darrer plenari, que correspon a l’adopció d’acord sobre la
proposta de la Mesa d’aplicació del procediment de tramitació
directa i amb lectura única de la Proposició de llei RGE núm.
5798/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, d’aprovació
de les quanties percebudes i d’habilitació per a la negociació de
determinats complements salarials del personal del subgrup A1
i personal llicenciat resident en formació del servei de salut de
les Illes Balears i dels ens que en depenen.

Procedeix el pronunciament del ple de la cambra sobre la
proposta de la Mesa de fer-ne tramitació directa i amb lectura
única. Hi han de votar a favor almenys les tres cinquenes parts
dels diputats i les diputades, és a dir, almanco 36 diputats i
diputades.

Començam la fixació de posició i don la paraula al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Pues ya
no como decían los griegos, sino como decía un chino, la más
larga caminata empieza por un paso. Hemos dado un paso, uno
detrás de otro y hemos llegado a un destino que creo que sí que
es favorable para todos, especialmente para quienes se pueden
beneficiar de un acuerdo en este asunto.

Quiero anunciarles que, de común acuerdo con el Grupo
Parlamentario Popular y diputados no adscritos también, hemos
consensuado un texto que conforma una enmienda a la totalidad
con texto alternativo, que tendrá acceso mañana a las 9 por el
registro de entrada en este Parlamento, para que se tramite por
lectura única con la proposición de ley que se ha presentado por
el Grupo Parlamentario Popular y que ello, después del trámite
adecuado, permitirá que el próximo martes podamos todos
aprobar aquí en este salón de plenos del Parlamento una ley
consensuada por todos, con el texto que hoy hemos pactado.

Por eso quiero agradecer a todos los grupos, puesto que
cuando hay un acuerdo el mérito es de todos, quiero agradecer
a todos los grupos el esfuerzo que han hecho en ello, tanto los
que han estado a favor, como los que no lo han estado pero han
tenido una actitud positiva para que se llegue a este acuerdo,
desear que la enmienda llegue a buen fin y que el martes en el
pleno podamos finalizar este asunto de la mejor forma posible
para los afectados por él.

Nada más señoras y señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies President. Nosaltres mantenim els mateixos
arguments que hem exposat durant la presa en consideració.
Consideram que no és necessari dur una llei perquè s’hagin de
retornar aquests complements. Per tant, nosaltres ens mantenim
a votar en contra. Ho hem fet en el tema de la presa de
consideració i amb més motius ho feim amb una llei per lectura
única que és molt manco transparent i el procés s’escurça i no
hi ha temps a fer les esmenes tal vegada més oportunes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, aquest darrer plenari del dia d’avui era a
instàncies del Grup Parlamentari Popular perquè consideràvem
que aquesta proposició de llei que s’ha pres en consideració
mereixia la seva tramitació per lectura única, com així està
previst en el Reglament del Parlament, que diu que quan la
naturalesa de la proposició de llei ho aconselli, es podrà
demanar i acordar per part del Parlament la seva tramitació
mitjançant lectura única.

Nosaltres creim que aquesta proposició de llei ho mereix.
Aquesta proposició de llei soluciona un problema que l’actual
govern s’ha trobat: la necessitat de donar una solució definitiva
a una sentència, dues sentències en aquest cas. Hi havia un
problema, hi havia uns informes en contra de l’Advocacia i de
la Intervenció de la comunitat autònoma i hi havia unes noves
limitacions pressupostàries que feien necessari que avui
s’aprovàs aquesta presa en consideració i la seva tramitació. 

Al final nosaltres estam satisfets de què hi hagi un grup, el
Grup Socialista, que també vegi la necessitat d’acordar
definitivament aquesta proposició de llei. Jo crec que avui hem
d’estar tots satisfets que amb un tercer text, que les dues parts
hem pogut negociar amb una tercera via, hi havia un text
original i que nosaltres crèiem que solucionava definitivament
el problema, hi havia una proposta de text alternatiu que ha
presentat el Partit Socialista, amb la qual nosaltres no hi
estàvem d’acord, però bé, en ares d’aconseguir que hi hagi una
solució definitiva la setmana que ve, jo crec que és important
que avui els grups parlamentaris hagin estat a l’alçada de les
circumstàncies per resoldre un problema que ens vàrem trobar,
on hi havia unes víctimes, els metges, i al final un tema que era
jurídic, un tema que era tècnic i no era un tema polític, tengui
una solució definitiva. 
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Jo crec que avui hi guanya la credibilitat de tots els diputats
i la credibilitat d’aquest parlament i en aquest sentit vull agrair
el suport del Grup Parlamentari Socialista a aquest tercer text
perquè la setmana que ve quedi definitivament aprovada aquesta
proposició de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. 

(Aplaudiments) 

Senyors i senyors diputats passam a votar.

Votam.

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

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Record que seguidament hi haurà Mesa i Junta de Portaveus.

Moltíssimes gràcies i bones tardes.
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