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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia a tothom, comencem avui el debat número 9

de totalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut amb

les seccions i entitat afins.

Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular, secció

18, Conselleria de Salut, 9149. Secció 60, Servei de Salut de

les Illes Balears, 9150; F12, Fundació Banc de Sang i Teixits

de les Illes Balears, 9151; F14, Fundació d’Investigació

Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, 9152.

Sí, perdonin, les substitucions, per favor, me les poden dir?

LA SRA. SUGRAÑES Y BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Vicent Serra.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Isabel Busquets substitueix Antoni Reus.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

José Vicente Marí substitueix Núria Riera.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas sustituye a Laura Camargo, Montse Seijas

sustituye a Salvador Aguilera.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester, que sustituye a Xavier Pericay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, passem a la defensa

conjunta de les esmenes, per un temps de deu minuts el Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quant a l’esmena de

totalitat que hem presentat queda formulada en els propis

termes i s’exposarà i defensarà en el plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Sugrañes. En torn en contra,

Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No hay torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No intervendrem, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en farem ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No intervindré, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No intervendremos, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per dir que... bé, fixam

posició en contra precisament perquè entenem que el

pressupost compleix els principis de prudència financera,

transparència i eficiència en la gestió i l’assignació de recursos

per garantir les necessitats sanitàries de tots els ciutadans de les

Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Camps. Té la rèplica el Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bé, idò que... ho deixarem per al plenari.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

Vots en contra? De la totalitat, és clar.

(Remor de veus)

Vots a favor?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes a la totalitat amb 7 vots en

contra, 2 a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat número 10 de globalitat, agrupació de

la secció 18, Conselleria de Salut amb les seccions i entitats

afins.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 18,

Conselleria de Salut, al programa 411A, direcció i serveis

generals de Salut, 9258; al programa 411D, planificació,

avaluació i cartera de serveis, 9234, 9241, 9242, 9243, 9259,

9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9383; al programa 411E,

finançament de l’assistència sanitària, 9235, 9236, 9238, 9256,

9266, 9267, 9268; al programa 413A, acreditació, docència i

recerca en salut, 9257; al programa 413B, programes de salut

pública, 9237, 9240; al programa 413E, pla autonòmic de

drogues, 9239, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250,

9251, 9252, 9253, 9254, 9255. Secció 60, Servei de Salut a les

Illes Balears, al programa 412A, Atenció Primària de Salut,

9359, 9357. Aquestes són les esmenes del Grup Popular. 

Les esmenes del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS són: a la secció 60, Servei de Salut de

les Illes Balears, al programa 412A, Atenció Primària de Salut,

9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016 i 9017;

al programa 412B, atenció especialitzada, 9020; al programa

412D, assistència sanitària, 9018 i 9019.

Passem a la defensa conjunta de les esmenes, per un temps

de deu minuts té la paraula el Grup Parlamentari Popular, Sra.

Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑÉS I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest grup ha presentat 39

esmenes, dues destinades a nous centres sociosanitaris amb

quantitats inicials a Menorca per 2 milions i la resta 1 milió per

als diferents centres sociosanitaris que es tinguin en ment.

Demanem també incrementar els recursos per als diferents

centres de salut, augmentar partides per a programació

d’educació sexual i reproductiva, salut dins l’àmbit escolar,

obesitat infantil, registre de càncer i alcoholisme i també per

dur a terme actuacions contra la prevenció de tabaquisme,

càncer de mama, alcoholisme, sanitat alimentària en matèria de

sanitat i prevenció mental, prevenció de drogues i conductes

addictives, també augmentar els ajuts per al servei d’atenció als

consells insulars i ajuntaments per als serveis de

drogodependències i suport, prevenció de drogues i conductes

addictives, també als consells i als ajuntaments.

Incrementar també els recursos i personal per a salut mental

tant per a infància com per a adults, coordinació de l’atenció

primerenca i desenvolupament infantil i augmentar les partides

als projectes de centre de salut tant de Pollença, Llucmajor,

Artà, Can Picafort, Camp Redó, unitat bàsica de Son Ferrer,

centre de salut Manacor, millorar també la seguretat

hospitalària, més recursos com aparell de radiologia a Dalt Sant

Joan i adquisició de l’ambulància medicalitzada per a la zona

centre de Menorca.

Mantenir el servei de neuroreflexoteràpia i la prestació

sociosanitària d’Eivissa i també que es doni compliment al

mandat parlamentari de data 28 d’octubre del 2015 en relació

amb actuacions sociosanitàries, la construcció del centre de

salut Can Misses a Eivissa, destinar una unitat mòbil a la zona

nord d’Eivissa, gratuïtat del pàrquing de Son Espases i Can

Misses i augmentar les aportacions de Fundació Banc de Sang

i Teixits i Fundació Sanitària Ramon Llull.

Totes aquestes esmenes van en la línia anunciada per la

consellera i en consonància amb els seus objectius, que és

millorar l’atenció primerenca i millorar tot el concernent a salut

mental i potenciar la formació continuada del personal sanitari

social i programes encaminats a la prevenció, que el que

provoca és que la prevenció no arriba ni tan sols a l’atenció

primària, la qual cosa comporta una menor despesa i una

optimització dels recursos. Tot això condueix, també, a allò tan

parlat que és la sostenibilitat del servei.

Quant a la neuroreflexoteràpia la negativa a no renovar el

conveni ha deixat a moltes persones fora del sistema. Hem de

recordar que es tracta de malalts crònics que els mateixos

metges de l’ib-salut deriven cap a la neuroreflexoteràpia. Hi ha

molt de malestar entre els malalts que han fet palès mitjançant

cartes als diaris, entrevistes, denúncies, els malalts han trobat

en la neuroreflexoteràpia l’única manera de calmar el dolor i

poder fer una vida pràcticament normal. Són persones moltes

de les quals no poden prendre medicació o bé han d’anar a un

sistema de llista d’espera de rehabilitació que es torba mesos i

mentrestant no poden aguantar el mal. A més, la majoria

d’aquestes persones, i en aquest cas em referiré a Menorca, no

tenen recursos suficients i si han de seguir amb aquest servei

hauran d’anar pel privat i, a més, hauran d’afegir els

desplaçaments d’avions a Palma.

Totes les esmenes que s’han presentat aquí s’han consultat

amb els professionals, amb els usuaris.

Quant a la de Santa Eulària del Riu per unanimitat, aquí

tenim que s’ha demanat també una unitat vital de suport

avançat, la UVI mòbil, a la zona nord de l’illa d’Eivissa

establint la seva base a Santa Eulària del Riu a causa de

l’important creixement de... a l’important increment de

població que registra l’illa d’Eivissa durant els mesos d’estiu fa

que des de les administracions públiques es treballi per

potenciar al màxim els serveis assistencials i d’emergència per

tal de donar cobertura a l’augment d’incidències registrades.
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L’estiu passat el servei mèdic d’atenció urgent, el SAMU

061, s’ha reforçat amb 10 ambulàncies, 9 unitats de suport vital

bàsic i 1 unitat de suport vital avançat, 1 UVI mòbil que té la

base en el municipi de Sant Antoni. En aquests moments el

nombre d’habitants censats supera els 40.000, una xifra que

s’incrementa fins a les 100.000 entre residents i visitants durant

els mesos d’estiu, provocant un important augment de les

necessitats del servei. A més, es tracta d’un municipi amb una

població molt dispersa i amb una costa molt extensa i s’afegeix

també el fet que des de Santa Eulària es dóna servei a la zona

de Sant Miquel, tenint com a àrea d’influència tota la zona nord

de l’illa. Per tant, per evitar demores i per donar un servei

necessari i de qualitat seria necessària aquesta UVI mòbil.

Després també en la mateixa línia de millorar l’atenció

primària és la radiologia i el Servei de Radiologia a Dalt Sant

Joan de Maó, perquè és un centre que dóna cobertura a uns

48.000 habitants i els serveis d’atenció primària d’aquella zona

calculen que són unes 2.000 cites de demanda de raigs que es

produeixen a la zona d’Alaior, Maó, Es Castell i Sant Lluís i

que, evidentment, si es fa a Dalt Sant Joan el que fa també és

evitar més pressió al servei de l’hospital Mateu Orfila. I a la

zona centre el mateix, a l’estiu s’incrementa molt el nombre

d’usuaris i també és imprescindible i també demanat pel

personal que hi treballa que necessitarien una ambulància

medicalitzada.

En resum, més o menys, aquestes són totes... Ah!, bé, i

després allò de la seguretat, la seguretat en els centres de salut

creiem que s’ha de mirar de posar alguna partida per millorar

la seguretat en aquests centres, perquè sabem molts casos en els

quals els metges i les infermeres tenen problemes amb pacients

i ha sortit denunciat en diferents mitjans també.

Per ara res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Ara passem...

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Sra. Presidenta, m’he equivocat, comparec substituint el

diputat Rafael Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la defensa conjunta de les esmenes del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres començaré dient les

esmenes del Grup Parlamentari Popular el que farem i després

ja explicaré una miqueta les nostres. 

Del Grup Parlamentari Popular votarem a favor de la 9234,

9259, 9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9238 i 9237.

Aquestes si poguessin estar en un bloc són molt similars a

propostes que hem fet nosaltres, per tant, ho votaríem a favor.

Si volen, les ho repetesc?

LA SRA. PRESIDENTA:

Les dues últimes, si us plau.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

9238...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

... i 9237.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Passaré ara a defensar les nostres esmenes. Bé, com han vist

hi ha un grapat d’esmenes de centres de salut, per exemple, a

Manacor demanam la redacció i el projecte d’un nou centre de

salut perquè pensam que malgrat Manacor disposi d’un PAC

encara no és suficient per l’augment de població que hi ha a tot

el municipi. Hem de pensar que des de 2002 que hi havia

35.000, una miqueta més de 35.000 habitants, han passat el

2013 a més de 41.000. Aquest augment de ciutadans també ha

d’anar acompanyat d’un augment de recursos, en aquest cas,

sanitaris. Sabem que disposa d’un hospital comarcal, però no

n’hi ha prou per atendre totes les consultes primàries i moltes

vegades el que fas és utilitzar el Servei d’Urgències de

l’hospital com a centre de salut i això encara colAlapsa més

l’hospital d’allà.

Per altra part, també se solAlicita la redacció del projecte i

l’inici d’obres d’un nou centre de salut a Artà. A Artà es va

demanar des de fa estona un solar, estan a punt de comprar

aquest terreny, i, per tant, com és un dels centres de salut més

vells de Mallorca i no s’hi ha fet cap actuació des de gairebé...

bé, des de fa molts d’anys, se solAlicita de manera urgent aquest

projecte perquè es troba en condicions molt dolentes i, per tant,

és urgent.

Per altra part, també demanam la redacció i el projecte d’un

centre de salut a Pollença perquè ha quedat obsolet i fa falta

més espai dins el centre. 

També demanam a Llucmajor, també a Llucmajor el centre

de salut que hi ha es troba en unes condicions pèssimes, fa més

de 30 anys que es va construir i no disposa ni de sala d’espera

i fan faltes sales d’atenció als malalts perquè no basten, en

definitiva, ha quedat molt petit. Sé que es cerca un terreny per

poder iniciar les obres i, per tant, crec que dins l’any que ve ho

podran tancar i també és un dels centres de salut que és urgent

que es comenci.

A Santa Margalida a causa de l’augment de la població

també ha quedat petit i seria necessari redactar i iniciar les

obres d’un nou centre de salut. 
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Passa el mateix a Cala Rajada, els mesos d’estiu hi ha un

augment de població i tots, o gairebé tots, els serveis del

municipi, inclosos aquests, es veuen saturats. Per tant, seria

necessari també poder redactar un projecte i iniciar les obres.

A Porreres solAlicitam una ampliació dels serveis sanitaris,

el centre de salut disposa de dos metges, cada metge ha de

cobrir unes 1.600 i ja se’n cobreixen unes 2.500. Actualment té

una població envellida que és prou elevada i també hi ha un

creixement de població natal i es necessita pediatre, consulta

mèdica diària, i per tant amb aquest augment que ha tengut

Porreres durant els darrers 15 anys també es necessitaria

aquesta ampliació.

Per altra banda demanam un nou PAC a Cala d’Or, a

Santanyí; no és suficient, tampoc, per mor de la població; a

l’hivern són uns 5.000 habitants però té una població itinerant

a l’estiu d’unes 35.000 persones. Està obert unes 15 hores i

s’han de desplaçar a Santanyí. Es demana l’ampliació urgent

dels serveis d’allà. 

També tenim la redacció, per acabar en tema de centres de

salut, de Sant Joan; també és un centre de salut que ha quedat

molt obsolet i fa falta més espai dins aquest centre. Hi ha dues

consultes, és necessari en general que s’ampliïn tots els serveis,

no tenen magatzem per guardar el material sanitari, i per tant

pensam que s’ha d’iniciar de forma urgent la construcció d’un

nou centre sanitari.

Després tenim un altre tipus d’esmena, que és la de la

redacció de... Bé, el tema de la radioteràpia d’Eivissa és un

tema que no és la primera vegada que ens el senten demanar, i

creim que és molt important el tema del servei de radioteràpia

pública, i per tant també ho hem demanat a través de les

esmenes. Per altra banda vàrem aprovar una proposició no de

llei de..., perdonau, de la radioteràpia tant d’Eivissa com de

Menorca.

Per acabar vàrem aprovar una proposició no de llei en

aquest parlament en què es demanava que s’actuàs a l’Hospital

de Manacor; ja en aquell moment vàrem dir que hi havia unes

200.000 persones d’uns 15 municipis de Llevant, Pla i Migjorn

que eren ateses en aquest hospital, que és el més antic

actualment de les Illes, i que és urgent fer-hi una actuació. Com

dic vàrem aprovar una proposició no de llei en què es

demanava fer un pla director i començar a actuar en menys

d’un any. Nosaltres dins els pressuposts no hem vist cap partida

que parlàs específicament de l’Hospital de Manacor i per tant

demanar que es tengui..., bé, demanam que hi hagi una partida

de 4 milions per iniciar aquest pla director i les obres d’aquest

hospital de referència dins la zona de Llevant, perquè creim

que, bé, com també vàrem dir en comissió, és una actuació que

és urgent i molt necessària.

Per la nostra part res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara passem al torn en contra

per deu minuts cada grup. Comencem pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Nosotros des de Podem entendemos que el presupuesto que

nos presenta el Govern es un buen presupuesto. Todo es

mejorable, hay muchas partidas a mejorar, pero vamos a darle

apoyo al paquete completo. Por tanto vamos a rechazar todas

las enmiendas que están haciéndose al presupuesto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, muchas gracias, Sra. Seijas. Ara té la paraula la

Sra. Isabel Busquets pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també des de

MÉS per Mallorca rebutjarem les esmenes perquè pensam que

és un pressupost que, complint els acords pel canvi, aquesta

conselleria té un augment en l’àrea de salut, en concret d’un

5,6%, 74 milions. El pressupost compleix els principis de

transparència i d’eficiència en la gestió i l’assignació de

recursos per garantir les necessitats sanitàries de tota la

ciutadania de les Illes.

Les esmenes que proposa el Partit Popular almenys

sorprenen per la incoherència que representen amb la

legislatura anterior, en què es bloquejaren les polítiques

públiques sanitàries. Es rebutgen les esmenes de noves

infraestructures perquè els centres que es demanen estan ja

previstos o inclosos dins una planificació i anàlisi que s’està

realitzant actualment dins la Conselleria de Salut. Actualment

s’està acabant d’elaborar el Pla d’infraestructures sanitàries de

les Illes Balears, que servirà de guia per a la planificació de

totes les accions a dur a terme. No vull dir amb aquesta

explicació que s’hagi previst construir tots aquests centres, sinó

que es preveu fer una planificació almenys durant aquesta

legislatura.

A part de les noves infraestructures, el que fa falta és una

bona continuació de l’atenció. El Govern treballa per

transformar el model assistencial i perquè es pugui assegurar la

continuació de l’atenció a la ciutadania, i molt especialment als

malalts crònics.

Per la part d’ampliació de serveis, amb aquest pressupost el

Servei de Salut analitza permanentment les necessitats

assistencials dels centres, i no s’inclouran nous serveis sense

definir la cartera bàsica del Servei Nacional de Salut ni sense

fer una anàlisi rigorosa basada en evidències. Una de les fases

essencials és l’avaluació per valorar quines polítiques públiques

s’han d’implantar sense caure en errors del passat, en què les

retallades el que promovien era més despesa. Quant a les

esmenes en matèria de salut pública, cal dir que sempre es

podrien invertir més recursos, però cal fer una optimització i

millor gestió dels recursos disponibles. 

Aquest pressupost és perfectament vàlid per dur a terme una

anàlisi rigorosa de la situació, planificar les actuacions de futur

i, el més important, blindar la sanitat pública. Són uns

pressupostos vàlids per trencar amb quatre anys de retallades

i copagament. Són uns pressupostos realistes que fan una passa
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més per reduir al mínim històric la diferència entre despesa real

i pressupostada. Són uns pressupostos que suposaran un punt

d’inflexió en l’accessibilitat a la sanitat: sanitat universal,

obertura de centres de salut els capvespres, pla de xoc per a la

reducció de llistes d’espera... Aquests pressupostos permetran

desenvolupar polítiques per consolidar un sistema sanitari

públic, sostenible i al servei de les persones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Busquets. Ara té la paraula la Sra. Patrícia

Font pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que s’han presentat es

divideixen bàsicament en tres grans punts; primer, augmentar

partides, ja sigui per a personal, per a centres, per a programes

diferents: tabaquisme, drogodependències, càncer, etc.; segon

punt, la creació de nous centres sociosanitaris; i, tercer punt,

transferències a Ib-salut.

Abans de començar voldria recordar que l’anterior

legislatura el conseller de Salut ja va garantir que es

continuaria..., paraules textuals: “Es continuarà prestant

assistència sanitària a ciutadans amb els màxims paràmetres de

qualitat, es mantindran tots els serveis assistencials i el

pagament de les nòmines està assegurat”. Cada legislatura, cada

any, es repeteixen les mateixes cançons. 

El primer que crida l’atenció són aquelles esmenes que fan

referència a noves infraestructures, ja que ara troben que fan

falta, quan l’anterior legislatura no van considerar necessari fer-

ne de noves, com és el cas de Menorca. He de dir també que en

aquests pressupostos ja estan inclosos dins la planificació i

l’anàlisi que està realitzant actualment la Conselleria de Salut.

També s’està acabant l’elaborar el Pla d’infraestructures

sanitàries de les Illes Balears, que servirà de guia per a la

planificació de totes les accions a dur a terme sobre les

infraestructures sanitàries actuals i previsió de les futures. El

que és important és una bona continuació de l’atenció, per la

qual cosa s’està treballant per transformar el model assistencial

i millorar l’atenció de malalts crònics.

Si entram en l’augment de les partides per a personal, s’ha

de dir també que es contempla un augment de personal en cada

una de les gerències respecte de l’any 2015 i que s’ha de fer

encara el Pla estratègic de salut mental, que ajudarà a definir

les necessitats en salut mental per a totes les Illes, que sabem

que n’hi ha, de mancances. Pel que fa a l’ampliació de serveis,

aquests no s’inclouran sense definir la cartera bàsica del Servei

Nacional de Salut.

Pel que fa a les esmenes en matèria de salut pública, és

evident que ens agradaria poder invertir més recursos, però

s’han d’optimitzar i gestionar els recursos disponibles; per

exemple, no fan falta més programes sobre la prevenció de

drogues, ja que hi ha molts de programes i activitats que es

realitzen, el que cal és integrar-los amb la resta d’actuacions de

promoció de la salut.

Tot i que també resulta curiós que molts dels programes de

salut pública que el PP demana ara, abans estaven aturats.

Aquests pressuposts suposen un punt d’inflexió en

l’accessibilitat a la sanitat. Per açò aquests pressupost pugen a

1.370.000 euros, una mica més, el que suposa un increment de

76.300 euros quasi. 

MÉS per Menorca votarà en contra de les esmenes

presentades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara passam al Grup Parlamentari

Mixt. Té la paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros nos abstendremos tanto

en las propuesta del Partido Popular, como en las propuestas de

El Pi. Creemos que el presupuesto no basta en absoluto para

esta conselleria, basta ver como año tras año solamente en

gasto farmacéutico se supera con creces lo presupuestado.

Consideramos que las propuesta de El Pi y del Partido Popular

tienen finalidades muy buenas que tenemos que estudiar, nos

abstendremos porque tenemos previstas todavía reuniones con

pacientes, por ejemplo, de la Fundación Kovacs, para ver y

centrarnos bien en qué ha pasado con el tema. También

estamos de acuerdo en aumentar las plantillas en los centros de

salud. Lo que está claro es que se han abierto centros de salud

por lo tarde, que es una medida buena, lo que pasa sin aumentar

la plantilla, sin tener sustituciones, y lo que está ocurriendo es

que en muchos centros de salud de poblaciones pequeñas se

tiene que cerrar por falta de personal. 

Y bueno, en principio ya debatiremos y comentaremos estas

enmiendas en pleno. Y por nuestra parte nada más, no hemos

presentado enmiendas. Y decir que nos parece muy poco el

presupuesto para esta conselleria.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Ballester. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts, la Sra.

María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volia començar la meva

intervenció dient que el pressupost del Servei de Salut per a

aquest any 2016 són els més elevats de la seva història, si bé és

cert que sempre quan rallam de salut falten recursos, és el

millor pressupost que hem tingut mai. Fins i tot en relació a les

esmenes que ara presenta el Grup Parlamentari Popular, moltes

d’aquestes esmenes van ser presentades a l’anterior pressupost

pel Grup Parlamentari Socialista i van ser rebutjades, amb

l’argument que ells tenien el millor pressupost que s’havia

tingut mai. Per tant, entenem que aquest Govern fa una passa

més, va una mica més enllà, incrementa i millora aquest

pressupost, preveu aquestes polítiques de salut pública i per
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tant, entenem que hem de rebutjar ara mateix les esmenes en

aquest sentit.

Dir també que gran part de les esmenes que presenta el

Partit Popular evidencien un total desconeixement del principal

instrument per tirar endavant polítiques públiques com són els

pressuposts, perquè en aquest sentit confonen competències de

la conselleria amb competències del Servei de Salut. Per tant,

hi ha unes esmenes, que ho diré posteriorment, que

coincideixen en el fons amb esmenes que ha presentat el Grup

Parlamentari Popular, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, que

es proposava una transacció, però en canvi ens veim forçats a

rebutjar les esmenes del Grup Popular, precisament per aquesta

confusió a l’hora de plantejar les esmenes.

Quant a..., hi ha fet prou incidència la portaveu del Grup

Parlamentari Popular, l’esmena que presenten, la 9251/2015,

d’augmentar la partida per mantenir la neuroreflexoteràpia,

comentar-li que aquesta prestació no està dins la cartera del

sistema nacional de salut, per tant, són pacients que tenen una

necessitats que seran ateses, però no es pot acceptar dins el

pressupost que existeixi una partida específica per a una

prestació que no està oficialment reconeguda.

Quant a la necessitat de nous centres sanitaris, aquest

Govern ja té previst dins els seus pressuposts donar resposta a

aquestes necessitats sociosanitàries. Per tant, estaran cobertes

amb el pressupost i de cap manera tampoc no pot ser acceptada

aquesta esmena.

Quant a salut mental, dir-li una mica el mateix, el

pressupost contempla un increment de personal a cada una de

les gerències respecte del 2015 i encara no s’ha definit el Pla

estratègic dins del Pla de salut mental, que s’acabarà de definir

amb les necessitats que realment presentin totes les illes en

aquest sentit. Igualment en el que fa referència a la salut mental

infantojuvenil.

Quant a l’esmena que proposen de la gratuïtat dels

pàrquings. El Govern amb aquest pressupost analitza diferents

vies per millorar aquestes condicions d’aparcament, tant de Can

Misses com de Son Espases. Per tant, tampoc no acceptarem

aquestes esmenes específiques en aquest sentit.

Igualment la radiologia de Dalt Sant Joan a Menorca.

Realment no s’ha deixat d’atendre als pacients que tenen

necessitats de diagnòstic mitjançant radiologia. Tenim un

hospital a menys d’un quilòmetre i mig d’aquest centre de salut.

I per tant, ara mateix entenem que no és necessari preveure

específicament aquest servei dins dels pressuposts.

Quant a ambulàncies medicalitzades a la zona centre de

Menorca i altres esmenes referents a transport sanitari, realment

el proper concurs de transport sanitari inclou l’estudi de totes

les necessitats de les nostres illes, amb la qual cosa aquestes

necessitats quedaran sobradament cobertes en aquest sentit.

I en principi..., no aniré esmena per esmena de totes les que

ha presentat el Grup Parlamentari Popular. Dir-li el que he

reiterat al principi, que realment hi ha un Pla d’infraestructures

sanitàries també per a aquests nous centres sanitaris, que ja

preveuen totes les necessitats que tenim a les nostres illes. Que

es fa necessari l’avaluació de totes les necessitats i entenem que

realment aquests pressuposts donaran cobertura a totes aquestes

necessitats. Ens sorprèn una mica que moltes de les esmenes

que ara presenta el Grup Parlamentari Popular venguin

pràcticament copiades de les esmenes que es van presentar

l’any passat en el pressupost del 2015, que ara acabam. I aquest

pressupost que tant lloava el Partit Popular llavors en el

Govern, va fomentar que en salut es tanquessin centres sanitaris

el capvespre i es va retirar el dret d’assistència sanitària

universal, contra totes les recomanacions d’organismes

internacionals. És a dir, amb el seu pressupost açò és el que es

va dedicar a fer el Grup Parlamentari Popular, el Govern del

Partit Popular en aquell moment, tenia competències per fer-ho.

I a part d’açò, també va establir els copagaments que aquest

Govern està disposat a resoldre.

Quant a les esmenes proposades pel Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES, vull proposar una transacció

a 7 de les esmenes que ens presenten. Concretament, ho dic

perquè quedi constància, serien les esmenes RGE núm.

9020/2015, per una part, però a aquest m’hi referiré després. I

aquest grup d’esmenes que ara vull referència serien les RGE

núm. 9014/2015, referent a redacció i inici d’ordre d’un nou

centre de salut a Cala Ratjada; esmena RGE núm. 9011/2015,

relativa a redacció del projecte i nou centre de salut a

Llucmajor; RGE núm. 9010/2015, relativa a redacció del

projecte i inici d’obres d’un centre de salut a Pollença; RGE

núm. 9009/2015, relativa a redacció de projecte i inici d’obres

del nou centre de salut d’Artà; RGE núm. 9008/2015, redacció

i projecte del nou centre de salut de Manacor; RGE núm.

9016/2015, relativa a redacció, projecte i inici d’obres del nou

centre de salut a Sant Joan.

Aquestes esmenes... seria -me’n falta una- l’esmena relativa

al nou centre de salut Santa Margalida, número d’esmena del

Grup Parlamentari... número 39, és que ara mateix no tenc el

registre d’entrada..., un segonet, la trobarem tot d’una... la trob

tot d’una..., la 9012, 9012/15..., efectivament, gràcies.

Proposaríem fer una transacció en aquestes set esmenes i

modificar l’import, de 200.000 euros el passaríem a 100.000,

però, malgrat que existeixi aquest pla d’infraestructures

bàsicament finalitzat, sí que entenem que seria interessant que

constés als pressuposts específicament aquests centres de salut,

i volem que s’agrupin en una borsa, diguéssim, conjuntament,

perquè en alguns dels casos no existeix encara solar i, per tant,

en cas que no fos possible assignar aquella partida concreta a

un centre de salut, es poguessin destinar aquests doblers a un

altre centre de salut, d’aquests 7 que s’han previst, per a

redacció de projecte, licitació i adjudicació. Entenem que seria

la primera passa dins aquesta legislatura per donar cobertura a

aquestes necessitats. Això per una banda. 

I per altra banda, l’esmena a la qual he fet referència just a

l’inici, l’esmena RGE núm. 9020/15, relativa a la reforma de

l’Hospital de Manacor, redacció del pla director i manteniment

urgent de l’edifici. Efectivament, com ha comentat la diputada

del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES es

va debatre a la Comissió de Salut i es va aprovar la Proposició

no de llei RGE núm. 8241/15, la qual en el punt tercer instava

el Govern a tenir el nou pla director i a començar-ne l’execució

en un període inferior a un any. 
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Entenem que, per donar compliment a aquest mandat que

emana del Parlament, 4 milions d’euros és excessiu, això seria

una dotació per dur a terme, diguéssim, tota la reforma

necessària que es durà al llarg de la legislatura, però dins el

2016 sí que estaríem disposats a fer-li una transacció per import

de 300.000 euros, en el sentit d’acabar la redacció del projecte,

licitar i adjudicar.

Per tant, entenem que així també quedaria previst

específicament dins el pressupost aquesta esmena i

concretament l’Hospital de M anacor. Els terminis

administratius que implica tota aquesta redacció, licitació i

adjudicació realment no donen massa més temps perquè es

puguin executar totes les obres, per la qual cosa entenem que

ja és garantia incloure dins els pressupostos aquesta transacció

que propòs.

Quant a la resta d’esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES les rebutjarem, tot i només un

comentari a l’esmena relativa a la Unitat Bàsica de Salut de

Porreres, realment l’esmena ens ralla d’ampliació de serveis,

però després la diputada ens ha explicat que hi fan falta

increment de recursos humans.

I vaig acabant, Sra. Presidenta. Realment aquests

pressupostos suposen un increment important de dotació a

capítol 1, a atenció primarenca, amb la qual cosa entenem que

totes aquestes necessitats de recursos humans quedaran

cobertes ja pel mateix pressupost.

Res més. Moltes gràcies.

LA SR. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Passem ara... suspenem un

moment la sessió per ordenar la votació perquè ara passaríem

a votar.

Ai!, perdonin, sí, falta la rèplica, perdonin!

Té la paraula el Grup Popular per a la rèplica.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, presidenta. A veure, en principi he de manifestar

que bé, que no... no m’he portat cap sorpresa, però sí que em

preocupa molt aquesta autocomplaença que tenen respecte

d’aquests pressupostos; aquests pressupostos, sabem molt bé

que, per descomptat, de realistes, en tenen molt poc. Una cosa

que també demostra això és que han suspès també la Llei de

finançament, el que vol dir això és que queda oberta la porta als

crèdits ampliables, i saben molt bé que de totes les partides que

han posat aquí difícilment es podran complir.

Quant a les esmenes, si estan bé o mal plantejades, sempre

anam al mateix, els economistes, els tècnics són els que

colAloquen i fan quadrar i posen bé o no les esmenes, aquí

l’important és l’esperit d’aquestes esmenes, i crec que en

aquestes coincidim totalment. És més, vostè ja ho ha comentat,

són esmenes que també es varen presentar en l’anterior

legislatura, precisament algunes d’aquestes pel Partit Socialista.

Què en aquell moment no es varen poder dur a terme? Bé, en

aquell moment no es varen poder dur a terme, però bé, d’aquí

al dos mil..., quan nosaltres vàrem arribar teníem 525 milions

de deute a proveïdors, es pagaven a 520 dies i nosaltres els

vàrem deixar 130 milions i es pagaven a 53.

Per què li dic tot això que diuen que no es podrà dur a

terme? Perquè ara ja -ara ja-, ja tenen vostès 175 milions de

deutes i ara ja comencen a pagar a 96 dies. L’únic que sentim,

l’únic que sentim aquí és que tots són plans, plans i més plans.

Bé, esperarem la liquidació dels pressupostos que és realment

l’important i veurem si aquesta autocomplaença que tenen tan

gran per a aquests pressupostos, que vostès diuen que són tan

realistes, són així.

Sí que em dol, realment molt, que si tot el que dèiem era

que ens havíem de preocupar per la salut de les persones per

donar-los una millor atenció, que vostès que han estat

reconeixent tot aquest temps la neuroreflexoteràpia i que ara...,

perquè ho van iniciar vostès, ara de sobte, agafin i diguin que

ya no hay tiempo o no, segons va dir el director general, el Sr.

Juli Fuster, que va dir que ya no hay tiempo para más alegrías,

sembla mentida que, havent-lo començat vostès, ara ho

rescindeixin. A més a més, trobant-nos com ens trobem amb

una sèrie de malalts que són crònics i que... bé, que si resulta

que vostès ens acusen per època de retallades a causa de la

situació que ens vàrem trobar, idò vostès són més retallades i

per això, francament, no calia canviar de govern, per seguir con

los recortes.

Gràcies. Ah!, una... i quant a les esmenes d’El Pi, és clar,

ens trobem aquí que si bé són pràcticament les mateixes que el

Partit Popular, aquí ens trobem amb un problema, que

nosaltres, les esmenes, els doblers que vàrem dedicar a aquestes

esmenes estaven trets d’altres conselleries, precisament perquè

considerem que dintre ib-salut no hi ha suficients doblers i

consideràvem que no havíem de treure els doblers de l’ib-salut,

sinó que els havíem de treure de la resta de conselleries per

incrementar el pressupost de Salut, i és clar, per mor d’això no

podem donar suport a les del Grup Parlamentari El Pi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Ara té la paraula la Sra.

Sureda del Grup Parlamentari El Pi per al torn de rèplica, per

cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Bé, primer vull donar les gràcies

perquè se’ns acceptin aquestes esmenes, fent les transaccions

pertinents, en els temes dels centres de salut. Jo... crec que bé,

que ho posin tot en un bloc em va bé, entenc que de vegades no

es poden licitar quan toca i sobretot si encara no es tenen els

solars i s’ha de fer el projecte, per tant, en principi ens va bé.

El tema de l’Hospital de Manacor, l’acceptaré també

l’esmena transaccionada. Sí que reiter que 300.000 euros per

ventura és una miqueta poc, sé que el pla director serà costós,

el projecte i s’ha de licitar. Amb això reiter que es tengui cura
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i que... bé, que s’intenti accelerar els processos tant com es

pugui.

El tema dels pressuposts baixos en aquesta conselleria crec

que, tant en aquesta com a Educació, com a Serveis Socials i

també, en això som repetitiva, és per tot que els pressuposts són

baixos i si tenguéssim un millor finançament podríem pujar

totes les partides del Govern i sobretot aquestes que he dit. 

Abans m’havia oblidat també del projecte, no l’he

comentat, de Can Picafort, malgrat no s’hagi acceptat sí que hi

volia fer esment, esperem que sigui així com ha dit amb el tema

dels recursos humans, que hi hagi més personal per tot i quedin

solucionats problemes que es troben en aquests centres de salut

i a altres.

Per acabar, vull dir que de les esmenes del Partit Popular

que en principi havia dit que hi votaria a favor, i atès que m’han

fet les transaccions, a la 9259, 9260, 9261 i 9262, m’abstendré

perquè, com que parlen de centres de salut, que m’han acceptat

la transacció i l’esmena, no és oportú votar a favor de les del

Partit Popular. Crec que amb això queda tot dit i ja està.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara per a la contrarèplica té la

paraula la Sra. Seijas, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

(Intervenció no enregistrada)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Només per manifestar que també votarem a favor d’aquesta

proposta de transacció d’esmenes que s’ha expressat, i no tenc

res més a afegir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Té la paraula la Sra. Patricia

Font pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. MÉS per Menorca també votarà a favor

d’aquesta transacció d’esmenes. Bé, només fer un comentari,

revisant... jo som nova en tot açò i quan revises l’hemeroteca

i revises el debat de pressuposts, tot açò, em sembla que

l’autocomplaença és el senyal característic de tots els debats i

de tots el Govern quan parlen dels pressuposts. I ja està. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Font. Ara té la paraula la Sra. Olga Ballester

del Grup Parlamentari Mixt, per cinc minuts també.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

... una revisión de la infraestructura i de la gestión

administrativa, creo que existen muchas duplicidades,

muchísimos cargos a dedo que se podían hacer por funcionarios

de la administración, una nueva conselleria donde transparencia

y participación podría haber sido transversal en otras

consellerias. Creo que hay un gasto de despilfarro e ineficiente,

y por ahora no hemos visto en absoluto nada de ahorro en este

aspecto que podría ser destinado a salud o a educación. Espero

que a lo largo de este año sí que lo tengan en cuenta porque es

algo importantísimo que los impuestos de los ciudadanos

recaigan sobre servicios directos.

Después también comentar al Govern que en cuanto a la

reflexoterapia nosotros sí que vamos a tener una reunión con

las personas que van a ser afectadas porque desconocemos del

todo el problema. Ahora, lo que sí es cierto es que este tipo

de... este tipo de... no sé cómo decirlo, de, de... medicación o

de... ¿eh?, pues, se lleva haciendo... bueno, medicación no, de,

de... terapia, se lleva haciendo durante muchísimos años,

entonces, lo que no podemos hacer es de pronto decir que no,

cortar, y que toda esta gente se quede sin una alternativa que no

sea, o sea, que no sea medicación porque no pueden tomar o

por una alternativa porque, vamos, me parece realmente

tremendo.

Y nada más, eso es todo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara té la paraula pel Grup

Parlamentari Socialista, i per un temps de cinc minuts, la Sra.

Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començar per

l’autocomplaença, realment ens hem de donar l’enhorabona,

són els millors pressuposts que ha tengut sanitat mai en aquesta

comunitat, per tant, i, a més, és el primer pressupost que intenta

equiparar la despesa real, per la qual cosa estam satisfets,

òbviament haurem d’esperar la liquidació del pressupost i

veure si s’han assolit les fites que s’han proposat, que estam

ben segurs que sí serà així. 

Clar, aquí hem de posar de manifest la incoherència del

Grup Parlamentari Popular quan ara presenta una sèrie

d’esmenes que ha reconegut que s’havien presentat en anteriors

pressuposts dins la legislatura passada, però que tampoc no

varen ser capaços d’acceptar, no ja no de dur a terme els

programes als quals fan referència les esmenes, sinó que ni tan

sols es va engegar cap tipus d’actuacions en relació amb

aquests programes, sobretot de salut pública que són esmenes



490 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 4 / 11 de desembre de 2015 

 

pràcticament tallades i aferrades del debat de pressuposts de

l’anterior exercici.

Per tant, reiterar el que he dit al principi, entenem que

aquests pressuposts són uns pressuposts vàlids per trencar amb

quatre anys de retallades i copagaments; són uns pressuposts

absolutament realistes que donen una passa més per reduir el

mínim històric de diferència entre despesa real i pressupostada,

i aquests pressuposts permetran desenvolupar polítiques i

accions per consolidar un sistema sanitari públic d’excelAlència,

sostenible i al servei de les persones, que ens mereixem en

aquesta comunitat.

Vull destacar que, per cert, notaríem a faltar alguna esmena

en relació amb consum, entenem que és ver que salut és una

macroàrea i se’n du quasi totes les referències, però dins

aquesta conselleria també existeix una direcció general de

Consum que entenem que és important per als nostres ciutadans

i entenem que el pressupost en el sentit que no hi existeixi cap

tipus d’esmena suposa que s’accepta el pressupost com un

pressupost vàlid i òptim en aquest sentit.

Quant a les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES donar les gràcies a la portaveu

d’aquest grup per acceptar les transaccions proposades

inicialment.

Comentar-li que a l’Hospital de Manacor si bé 300.000

euros pot semblar una partida una mica justa, realment, encara

que no s’hagués previst aquesta esmena i aquesta transacció,

estava previst dur a terme aquestes, o escometre aquestes obres,

ja començar-les dins el 2016. Així es va aprovar per unanimitat

la proposició no de llei, així ho va manifestar la consellera en

declaracions, fins i tot que va fer en premsa dia 1 d’octubre

d’enguany, dient que era una prioritat per a aquest pròxim any

a l’Hospital de Manacor. Per tant, entenem que la partida si no

és suficient es complementarà amb altres recursos dels quals

disposa la conselleria en aquest sentit, però sí que es duran a

terme.

Els altres centres de salut que no s’han inclòs dins aquesta

borsa, dins aquesta transaccionada, bé, independentment que

s’incloguin o no aquestes esmenes, dins el pla

d’infraestructures sanitàries es preveuen les necessitats de tots

els centres de salut de les nostres illes. Per tant, res més, acabar

aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara suspenem la sessió durant

un minut i si poguessin venir els portaveus per veure com fem

les transaccions amb el Grup El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara la Sra. Sureda per explicar com queda la

transacció d’aquestes esmenes.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. En principi quedaria viva l’esmena

9008, i quedaria redactada de tal manera: “redacció i inici

d’obres dels nous centres i unitats bàsiques de salut a Manacor,

Artà, Pollença, Llucmajor, Santa Margalida, Cala Rajada-

Capdepera i Sant Joan”; en aquesta partida hi hauria 700.000

euros.

I les altres esmenes que feien referència a aquests centres de

salut, que són la 9009, la 9010, la 9011, 9012, 9014 i 9016

quedarien retirades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Així, doncs, passem a votar primer

les esmenes del Grup Parlamentari Popular. Les votarem en tres

blocs.

9259, 9260, 9261 i 9262.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes 9259, 9260, 9261 i 9262

amb 3 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. El segon bloc serien 9234, 9263, 9264, 9265, 9238

i 9237.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes 9234, 9263, 9264, 9265,

9238 i 9237 amb 4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara la resta d’esmenes del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades la resta d’esmenes del Partit Popular per

3 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 4 / 11 de desembre de 2015 491

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes d’El Pi. Passem a votar la 9020 i

la 9008, transaccionades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden aprovades les esmenes 9020 i 9008,

transaccionades, amb 9 vots a favor i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passem a la resta d’esmenes d’El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades la resta d’esmenes presentades pel Pi

amb 1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Es dóna per finalitzada la sessió. Moltes gràcies,

senyors diputats i diputades, sobretot diputades.

(Rialles)

Per a la següent sessió -perdoneu- estava prevista..., a quina

hora estava prevista? A les 13,30... S’han de canviar els...?

LA SRA. PRESIDENTA:

...tothom que s’incorpora de nou. Continuem amb el debat

número 11 de totalitat i globalitat. Agrupació de la secció 19,

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb les seccions i

entitats afins.

Abans de començar els demanaria que em diguessin les

substitucions.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

José Vicente Marí substitueix Rafel Nadal.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes, Vicent Serra.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Antoni Reus.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Laura Camargo, i Carlos Saura

substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passem, ara sí, al debat de les

esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular. Secció 19,

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, 9153; secció 76,

Servei d’Ocupació de les Illes Balears, 9154; secció 77, Institut

d’Estadística de les Illes Balears, 9155; E07, Institut

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 9156; C02,

Escola d’Hoteleria, 9157.

Ara passem a les esmenes parcials, també del Grup

Parlamentari Popular. Secció 19, Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria, al programa 315B, de salut i prevenció de

riscos laborals, 9425, 9426; al programa 322A, ocupació i

inserció laboral específics, 9413, 9421, 9424; al programa

723A, promoció industrial i tecnològica, 9414, 9423, 9417; al

programa 763A, ordenació de les estructures comercials i

empresarials, 9381, 9415, 9419, 9416. Secció 76, Servei

d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D, foment i

gestió de l’ocupació a les Illes Balears, 9412, 9339, 9340,

9410, 9411. E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes

Balears, 9408, 9420, 9422. 

Ara les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa

322D, foment i gestió de l’ocupació a les Illes Balears, 9540.

Ara el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS. Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç

i Indústria, al programa 322A, ocupació i inserció laboral

específics, 9006; al programa 722A, regulació i normativa

industrial, 9038; al programa 763A, ordenació de les

estructures comercials i empresarials, 9005, 9007. 

I ara les del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 19,

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al programa 763A,

ordenació de les estructures comercials i empresarials, 9559.

Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa

322D, foment i gestió de l’ocupació a les Illes Balears, 9552,

9566 i 9551.

Passem a la defensa conjunta de les esmenes. Per un temps

de deu minuts té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el

Sr. Vicent Marí Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Sra. Presidenta, simplement una qüestió d’ordre. Hem de

defensar les esmenes a la totalitat?, vull dir, per defensar...; o
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no? Ho ha ajuntat, ho ha ajuntat. Ah, és veritat que havíem

quedat que tot junt.

Bé, respecte de les esmenes a la totalitat presentades,

queden formulades en els seus propis termes. Seran defensades

en el plenari.

I respecte de les esmenes parcials, deia la Sra. Font abans

del recés que existeix certa complaença en la defensa..., de

MÉS per Menorca, que existeix certa complaença en la defensa

dels pressupostos; jo afegiria que en matèria de pressupostos el

realisme va per barris i va dependent de si un és a l’oposició o

és al govern. Les esmenes parcials que presenta el Grup

Parlamentari Popular van en la línia de donar realisme,

contingut, contingut, als enunciats grandiloqüents que presenta

el Govern respecte d’algunes coses, respecte de la necessitat de

prevenir riscos laborals i en matèria de salut laboral, respecte

de la industrialització de la nostra economia, respecte del

suport al comerç i emprenedors, i també respecte de les

polítiques d’ocupació, que el Partit Popular entén que estan mal

dirigides en aquest pressupost i per tant hem de..., a més

d’incrementar algunes partides determinades, dirigir-les en la

direcció correcta.

I en aquest sentit augmentam els diners als programes de

prevenció de riscos laborals, salut laboral i al Pla de seguretat

de les Illes Balears, també amb programes específics d’inserció

laboral de persones..., de dones víctimes de violència de

gènere, i incrementam també les partides de la renda

autonòmica que ja es va posar en marxa amb el govern anterior,

la renda autonòmica per a majors de 45 anys. 

Afectam determinades partides de l’Institut de

Desenvolupament Empresarial de les Illes Balears per una

orientació especialitzada a projectes d’emprenedors, joves i

dones. Així com també una altra tanda d’esmenes va dirigida

a fer realitat i a dotar de realisme aquest interès del Govern en

la industrialització de la nostra economia per fer un pla especial

considerant els recursos estratègics que tenim; plans per

desenvolupar la millora dels nostres polígons industrials, també

amb aquest esperit industrial del Govern. Un concret en matèria

de comerç per complir el protocol signat entre el Consell de

Mallorca i el Govern de les Illes Balears per a la redacció del

Pla director sectorial d’equipaments a l’illa de Mallorca; vull

recordar que ja el Govern va ajudar el Consell d’Eivissa, i

Formentera en aquell moment, i el Consell de Menorca en

aquesta matèria, i el Govern s’havia compromès i s’ha

compromès a posar partida pressupostària per al Consell de

Mallorca en aquest sentit.

I per últim també, bé, donar suport a la internacionalització

de les nostres empreses, que se’n parla molt però no s’hi

dediquen pràcticament diners. 

I també, per altra banda, són uns pressupostos en general

que incrementen de forma exagerada els impostos, però van

dirigits quasi tots els increments a increments de personal, a

increments de capítol 1; en concret a la secció 76, del Servei

d’Ocupació, hi ha increments especialment espectaculars en

matèria de personal, i hem de dirigir aquests recursos..., creiem

que els serveis dels programes 322D es poden prestar

perfectament amb els recursos humans que tenim, i per això és

millor que de la partida 121J reduir aquests imports per

destinar-los a una cosa que el Govern ha fet desistiment, que és

complir la Llei de formació a ocupats i desocupats, que

estableix que generalment les línies de finançament es faran

amb pública concurrència. Ja sabem que el Govern ha triat fer-

les en centres públics i creiem que s’han de dotar aquestes

partides per implementar i finançar la línia de finançament a

centres privats i acadèmies de formació en cursos de formació

per a ocupats i desocupats. Per tant per una banda feim una

esmena d’addició pentinant una sèrie de partides dels

programes 121J, 315B i 612A, per dedicar-les al programa del

SOIB 322D; i una d’afectació, és a dir, de canviar la direcció

-els deia abans que crèiem que dúiem una direcció equivocada-

canviar la direcció de les línies de finançament per a cursos de

formació a ocupats i desocupats, i destinar-les a allò que en el

Pla estratègic de subvencions del Govern estaven destinades,

que era a les acadèmies de formació i centres de (...).

I pel que fa també a la dotació, o a l’afectació, dins el

programa 322D, per poder executar correctament les funcions

corresponents als centres de referència nacional de Formació

Professional.

Bàsicament aquestes són les esmenes les quals, en molts de

casos amb els objectius coincideixen amb moltes de les

esmenes presentades tant pel Grup Podem, com pel Grup El Pi,

com pel Grup Ciutadans, tot i que difereixen en el sentit que

nosaltres apostam per addicionar fons i no tant per afectar fons,

amb quanties molt petites com es presenten en aquestes

esmenes dels altre grups.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, el Sr. Carlos Saura, també per un temps de

deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Per defensar la nostra esmena. Nosaltres hem fet una

esmena...

Sí?

LA SRA. PRESIDENTA:

Defensar les seves esmenes i posicionar-se respecte les del

PP.

EL SR. SAURA I LEÓN:

D’acord. Sobre la totalitat no ens pronunciarem.

Evidentment pensam que hi ha un problema amb els riscos

laborals d’aquesta comunitat autònoma, però pensam que hi ha

inclosa una partida amb la qual es faran estudis ergonòmics i es

farà formació en riscos laborals, i creim que el Govern ja ha

adoptat aquestes mesures que són necessàries i que ja estan

incloses a les partides pressupostàries.
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En referència al tema de les persones majors de 45 anys,

també hi ha plans i programes tant per a joves, com per a

majors de 45 anys, i ja està d’alguna manera incorporat això.

Després sobre el tema de la indústria, pensam que primer

s’ha de fer un pla d’indústria, que no podem invertir doblers

d’una manera irresponsable, sense abans fer un estudi de les

necessitats d’aquesta comunitat autònoma, i el conseller Iago

Negueruela s’ha compromès a fer un pla d’indústria per al

proper any.

Pel que fa referència a la formació dual, no podem votar a

favor sobre aquesta esmena, perquè pensam que la formació

dual no compleix els requisits mínims necessaris de qualitat, ni

en el seu vessant formatiu, ni en el seu vessant laboral. I

pensam que hem de fer una reflexió també a nivell estatal,

perquè hi haurà eleccions el 20 de desembre, i pensam que hem

d’arribar a un ample consens sobre educació, que s’ha de

replantejar tot el sistema educatiu. Aquesta comunitat no és

com el País Basc, aquí no podem defensar un model de

Formació Professional, com és l’Ausbildung alemany, hem de

fer una recuperació de la nostra indústria, un pla d’indústria i

després podrem parlar d’una reforma educativa que contempli

els canvis que s’han adoptat.

I després sobre el tema de l’emprenedoria, votarem a favor

de l’esmena del Partit Popular.

En referència a la nostra esmena, nosaltres pensam que era

necessari invertir més doblers en innovació, en formació i

innovació, i pensam que si volem un canvi de model productiu

hem d’apostar des de ja, des del primer any de legislatura per

aquesta opció, no només en la formació, sinó també apostar,

com hem dit, per l’emprenedoria, que aquesta és l’esmena del

Partit Popular. I res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES per defensar

les seves esmenes i posicionar-se respecte de les altres.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta. Primer faré esment a les esmenes

presentades pels altres grups parlamentaris.

Del Grup Parlamentari Popular votarem dos blocs i ara els

diré les que en principi votaríem a favor: les 9423, 9417, 9381,

9415, 9419, 9416, 9339, 9340 i 9420.

Per altra banda a les esmenes presentades tant pel Grup

Mixt, com per Podem ens abstendrem.

Ara parlaré, nosaltres en aquest cas hem presentat 4

esmenes, n’hem presentada una per al tema de les acadèmies de

formació als treballadors. Dir que és cert que els pressuposts

podrien millorar en totes les àrees, com he anat dient cada

vegada, si tenguéssim un millor finançament quedaria palès i es

podria fer, hi ha el que hi ha i s’ha d’ajustar a això, això també

ho sabem. Però consideram que la formació dels treballadors

és molt important per poder fer bona feina i poder millorar el

rendiment a la feina.

Per altra banda, hem presentat una esmena d’execució del

polígon industrial de Porreres. S’han demanat les tramitacions

per dur endavant aquest polígon, no és que es vulgui augmentar

el sòl industrial, sinó el que es vol és reubicar totes les

empreses que es troben dividides pel municipi i poder donar

peu a noves inversions de nous emprenedors. Per tant, es

demana que es finalitzi el projecte d’urbanització i es puguin

iniciar les obres, ja que això fomentaria la promoció econòmica

del municipi.

Per altra banda també, és el que s’ha dit, no demanam grans

inversions perquè sabem que hi ha una realitat i aquesta esmena

que he dit del polígon industrial és de 100.000 euros i ara la de

dinamització del petit comerç és una esmena de 42.000 euros,

allà on pensam que és necessari lluitar per la promoció del petit

comerç, ja que no va ser així durant la darrera legislatura, es va

posar la moratòria de les grans superfícies i posar en marxa el

pla director per ordenar totes les necessitats del sector i del

territori. És important el tema del comerç, del petit comerç, per

dinamitzar barriades, per dinamitzar municipis que es veuen

afectats moltes vegades per aquests grans centres comercials.

Consideram que s’ha d’equilibrar el descans dels veïnats amb

les zones a l’hora dels horaris. Per tant, creim que és important

fer feina en aquest sentit i per tant, aquesta esmena.

Per altra banda, hi ha la potenciació d’indústria on, per

dinamitzar la indústria, també hem fet una esmena de 53.000

euros, on l’objectiu fonamental per mantenir una societat

equilibrada i econòmicament estable, malgrat nosaltres

tenguem el turisme, és invertir en la indústria. Hem de tendir a

l’especialització i per tant, també creim que hi ha d’haver

diversitat d’indústries i les hem de poder ajudar a ser

competents; s’han de potenciar molts objectius per arribar a

aquest punt, però entenem que s’ha de donar suport a la

indústria per diversificar i per poder fer feina cap una millora

a l’economia balear.

Per tant, en principi nosaltres presentam aquestes 4

esmenes, i ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem ara al Grup

Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres presentam 4 esmenes,

començaré per les nostres i després em referiré a unes altres a

les quals donarem suport.

De les quatre esmenes, la primera, la 9559, és una que té a

veure amb la dotació de les empreses en mecanismes

d’assessorament en vista a l’exportació. Creim que és

important, realment una economia no acaba de funcionar fins

que no té aquesta presència al mercat exterior, una presència

suficient, i per tant, s’han d’incrementar, diguem, aquests

mecanismes d’assessorament per fer-ho possible.
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Les altres tenen molt a veure, estan molt vinculades les

altres tres amb la formació i amb les polítiques d’inserció

laboral: la primera té per objecte la capacitació i millora de les

aptituds professionals, per tant, té a veure amb la formació; la

segona, és una aposta per les polítiques d’inserció laboral, i la

tercera, un aspecte que també per a nosaltres és important,

tenint en compte el model productiu que tenim, com és

l’aprenentatge de llengües estrangeres i per tant, el foment

també d’aquest aspecte de la formació.

Quant a les esmenes a les quals donarem suport, del Partit

Popular donarem suport a l’esmena 9424, de conciliació laboral

i familiar, i donarem suport també a les esmenes 9339 i 9340,

que tenen a veure amb els cursos de formació duts a terme per

acadèmies privades.

De Podem, que només té una esmena, la votarem a favor, és

la que té a veure amb l’increment d’innovació... bé, la partida

diguem d’I+D+I.

I pel que fa a El Pi, votarem també a favor de l’esmena

9005, la que té a veure també amb l’increment del petit comerç

i de les ajudes en aquest sector.

I de moment és tot, crec que... no m’he deixat res, si de cas

en el torn final ja miraria de recuperar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Pericay. Passem ara al torn en

contra, té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

la senyora... Campomar.

(Remor de veus i rialles)

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Avui... Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Hoy no tengo mi día...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, MÉS per Mallorca considera que el pressupost de la

conselleria millora les circumstàncies econòmiques que vivim

en aquestes illes de maltractament fiscal i de precarietat laboral.

Per tant, com que la primera preocupació, pensam, de la gent

és a feina, per això és essencial millorar les polítiques actives

d’ocupació com es proposa en aquest pressupost.

També propugnam que es faci una diversificació del model

econòmic per donar oportunitat als nostres joves que

actualment pateixen de falta de feina qualificada i també

minvar la dependència quasi exclusiva del mercat laboral a

l’activitat econòmica, laboral i mediambiental del sector turístic

de la nostra comunitat. Per això cal un important suport a les

petites i mitjanes empreses, una revisió de pla d’indústria i una

llei d’indústria per impulsar la modernització i isolaments de

competitivitat de les nostres empreses.

El sector de comerç també és important i la seva

dinamització, com es proposa en diverses mesures quasi

obligatòria, després de l’onada de grans superfícies que ha

permès el Partit Popular en la legislatura passada i que han

posat el petit comerç quasi a la UVI. Tot això ha d’anar

compaginat amb l’exigència d’un nou REB que realment

compensi de la insularitat les nostres empreses.

MES per Mallorca en relació amb les esmenes presentades

pel Partit Popular, no farem referència a la globalitat, perquè

s’han reservat per al Ple, direm que pel que fa als riscos

laborals hi votarem en contra perquè, encara que vostès... creim

que aquestes mesures ja es tenen presents en altres partides del

pressupost i que realment fan falta perquè l’índex de

sinistralitat que ens varen deixar vostès, els del Partit Popular,

és dels més elevats d’Espanya i fa imprescindible que es pugui

combatre. Ens preocupa i alarma i confiam que les mesures

proposades per la conselleria capgirin aquesta situació.

També ens hagués agradat que aquest índex tan elevat ens

l’haguessin deixat en temes com educació, serveis socials i

salut, però no ha estat així, som a la cua.

També consideram que les seves esmenes baixen la partida

dedicada a pagar interessos del deute i en aquests moments ens

sembla inviable.

Pel que fa a les que fan referència a inserció de víctimes

laborals i per a víctimes de violència de gènere, polítiques

d’ocupació de colAlectius prioritaris i majors de 45 anys i

conciliació de la vida laboral, tampoc no hi votarem a favor

perquè també consideram que ja estan previstes i de forma molt

més àmplia a altres partides, pel mateix motiu, perquè també

provenen les seves esmenes de baixar la partida d’interessos del

deute.

Pel que fa al cas de polígons industrials, com vostès han

presentat una proposta, consideram que hauria de ser un nou

pla d’indústria que defineixi primer quines són les actuacions

prioritàries, cal primer planificar i després actuar, no anar a

remolc de demandes que poden ser instruments especuladors

del sòl.

En el cas dels 250.000 euros que proposen per fer el pla

director sectorial d’equipaments comercials, creim que això ha

d’anar dins la transferència que es faci al Consell Insular de

Mallorca, però benvinguts que després de quatre llargs anys per

al sector del petit comerç el qual varen tenir abandonat,

aquesta, la seva omissió expressa no sigui irreversible, tant de

bo! que sigui així.

En el cas de suport a PIME consideram que l’increment del

milió d’euros de la Direcció General de Comerç és suficient per

fer polítiques en aquest sentit, per això també li votarem en

contra. En altres també, com és la innovació empresarial i la

innovació tecnològica al petit comerç.

També moltes d’aquestes esmenes provenen de pagar

interessos de deute i consideram que en aquests moments és

inviable.
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Pel que fa a les esmenes referides al SOIB, el SOIB ha

augmentat 8,8 milions d’euros el seu pressupost, per tant,

consideram que hi ha una aposta d’aquest govern molt

important pel que fa a polítiques actives d’ocupació, com per

exemple les que vostès proposen d’escoles taller, cases d’ofici

i formació de joves. Per tant, consideram que aquestes

esmenes, aquestes propostes ja estan incloses dins el pressupost

d’aquesta conselleria.

En el cas de la formació d’acadèmies privades, cal dir que

sembla una obsessió per la seva part, fins i tot ho volen detreure

de capítol 1, de funcionaris i de salut laboral, quan vostès

també a altres esmenes han demanat que aquesta partida de

salut laboral s’incrementàs. Diguem que aquesta obsessió

també hauria estat bé que haguessin deixat pagats tots els

deutes que tenen amb aquestes acadèmies abans que el seu

govern hagués acabat, Sr. Marí.

No es preocupin perquè hi haurà convocatòries públiques

de cursos, el conseller ens ho va dir, perquè realment es puguin

fer tots els cursos per part d’aquestes acadèmies quan els fets

per recursos propis no siguin suficients o no donin l’abast

suficient.

Tampoc no donarem suport a les que són de convenis amb

la UIB Empresa, a la internacionalització de les empreses i a

l’emprenedoria perquè entenem que està garantida aquesta

colAlaboració amb les entitats que tenen els mateixos objectius,

com són la UIB, les cambres de comerç, etc., i moltes

d’aquestes colAlaboracions, que no sempre són econòmiques i

que a vegades aquestes són més importants, seran finançades

amb fons europeus i propis.

Aquestes serien les que nosaltres diríem no al Partit

Popular, perquè les els votaríem a favor serien les de formació

dual per a PIME.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Després, pel que fa a PROPOSTES PER LES ILLES, El

Pi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sra. Campomar, podria dir el número.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

El número de registre? La que li faltaria (...), la 9411,

perdoni, no ho havia entès.

Pel que fa a les esmenes presentades pel Grup El Pi,

entenem que el pla de dinamització del petit comerç que vostès

proposen ja està previst en els pressuposts i en altres partides

del pressupost de la conselleria, per tant li votaríem en contra.

Ara sí, li votaríem a favor l’esmena 9006 i també la de

pagament..., la 9006 sobre pagament de cursos acadèmics de

formació i pagament del deute, per valor d’1 milió d’euros.

Pel que fa al polígon industrial de Porreres, entenem que

nosaltres proposaríem primer que s’estudiassin primer quines

són les actuacions que fan falta per fer-ho.

Pel que fa a les esmenes de Ciutadans diria que les votaríem

en contra, perquè també entenem que totes les mesures

proposades estan ja previstes dins el pressupost d’aquesta

conselleria i, per tant, no les tendríem en compte.

Al Grup de Podemos, votaríem a favor la 9538, 9539, la de

riscs laborals i foment d’un nou model productiu...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ja està admesa? A ponència? Perdó, idò, m’he equivocat jo.

Perdonau, perdonau! Ha estat un error meu. Ja he acabat.

Ah!, ha estat un error la inclusió d’aquestes dues... la

referència a aquestes dues esmenes de Podemos, ha estat un

error per la meva banda. 

I bé, ja he acabat la meva..., dir que, de totes maneres, em

sorprèn que hi hagi 17 milions d’euros que el Partit Popular

demani que es llevin del que s’ha de pagar d’interessos bancaris

quan el Partit Popular i el Partit Socialista varen, fins i tot,

canviar la Constitució per obligar a totes les institucions a

pagar a les entitats bancàries. Em sorprèn la seva proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara té la paraula el Grup

MÉS per Menorca, per un temps de deu minuts, la Sra. Patrícia

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Bé, jo excuso l’assistència del Sr.

Castells que està a punt d’arribar, m’ho acaba de comentar. Jo

no faré intervenció i, en tot cas, ell aprofitarà el torn de rèplica

i dirà alguna cosa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Font. Ara passam al Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Enric Casanova,

per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, a mi

m’agradaria agrair la presentació d’aquests pressuposts que,

malgrat es pensi una altra cosa per part del Grup Popular, sí

que són uns pressuposts per a nosaltres reals i amb uns

objectius molts clars per iniciar totes aquelles polítiques de

rescat de les persones que teníem abandonades fins ara per part

d’una conselleria que sí que destina recursos a polítiques

específiques de caràcter laboral.
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Tenim una conselleria que destina un capital important al

SOIB, perquè el SOIB és una eina de recuperació de la vida de

les persones, perquè és mitjançant el qual les persones

aconsegueixen retornar al món laboral i que fins ara ens hem

trobat amb una situació dramàtica i de total i absolut

abandonament des del passat govern, després d’una legislatura

on es varen desmantellar tots els serveis, es varen desmantellar

els serveis d’orientació, els serveis d’intermediació i ja no

diguem les polítiques actives.

Però bé, parlem de les esmenes presentades. En relació amb

les esmenes a la totalitat, ja ho deixarem per al debat, com és

tradicional, ho deixarem al debat en Ple, però sí que

m’agradaria fer un parell d’apunts al respecte. No entenem com

fan una esmena a la totalitat al SOIB perquè no respon a les

necessitats reals de la societat, quan augmenta un 21%.

Després, tampoc no acabem d’entendre com fan una esmena a

la totalitat de l’IBESTAT, de l’IDI, de l’Escola d’Hoteleria,

que diuen que no responen a les necessitats reals de la societat,

quan tenen el mateix pressupost que l’any passat, una de dos:

o els seus pressuposts eren irreals o no ho acabem d’entendre.

Passem a les esmenes parcials. Sí he de dir que hi ha

diferents esmenes d’addició, les esmenes d’addició les basen

totalment a detreure del pagament de deute. Per tant, el que fan

és agafar coses que ja estan previstes en altres partides i les

augmenten per poder fer l’esmena i poder fer una mica de

postureo electoral, perquè altra cosa no es pot fer. Volen treure

del pagament del deute quan saben que és una irresponsabilitat,

i els acaben de dir que detreure partides de pagament de deute

no és ni el moment ni la manera de fer política.

D’aquest conjunt sí que n’hi ha un parell que m’agradaria

fer referència específica, perquè no sé com qualificar-les, si de

patètiques o de què. Una de les que vull fer referència

específica és la 9412 on demanen posar 3 milions d’euros a

escoles-tallers, cases d’ofici, etcètera. He de reconèixer que

això és, si més no, patètic. El Partit Popular durant la

legislatura passada, no l’any passat, la legislatura passada va

dedicar un total de 22.773 euros a totes les Illes a cases d’ofici

i 435.699 euros en tota la legislatura d’escoles-tallers, i ara

vénen aquí i demanen 3 milions. Doncs, resulta, i perdoni, però

resulta una mica patètic, d’acord?

Després, la 9421 demana una quantitat molt inferior a la

que s’ha dedicat, que és la de programa de visibles. També he

de dir, respecte de la resta, ja es fa un esforç més que

considerable en polítiques d’ocupació i en polítiques actives,

que s’hi dediquen més de 8 milions. Per tant, creim que seria

una responsabilitat absoluta treure aquests sous de pagar

interessos per augmentar una partida que ja està. 

Pel que fa a l’esmena 9339, he de dir que em resulta... si no

estranya, d’acord? Ho deixarem aquí, la qualificarem

d’estranya, perquè veiem que detreuen d’altres partides per

augmentar-ne altres. Aquí el Sr. Marí ha parlat d’un augment

grandiós de personal, però per l’altra banda demana augmentar

l’orientació, no sé com es menja això; és a dir, si llevem

personal i demanem més orientació no sé com ho farem. De

tota manera, jo li puc dir que les inversions de la darrera

legislatura en orientació laboral són més que minses, li puc dir

que en el 2013 la inversió en orientació laboral a Eivissa va ser

de 18.526 euros, i a Menorca 36.507 euros. És a dir, un

orientador i mig per a totes les illes menors, que ja està bé.

Això sí!, a Mallorca es van invertir 887.891, és a dir, 479

vegades més que a Eivissa i 259 vegades més que a Menorca.

Aquestes dades, perdonin que els ho digui, no són un... “y

tú más”, com després em contestarà, són una prova palesa i

molt empírica de la política del Partit Popular respecte del que

vol d’orientació laboral. Per tant, creim que fer una esmena per

demanar més orientació laboral és una esmena si no estranya.

Pel que fa als altres grups d’esmenes d’afectació veiem que

es demanen coses contemplades en altres direccions generals.

Per tant, tampoc no les acceptarem, a excepció de l’esmena

9411 que és una esmena referida a la formació professional, la

9411 és d’afectació de formació dual, formació professional

dual a la petita empresa, aquesta sí que l’acceptarem perquè

ahir ja vàrem parlar en el debat d’educació que la formació

professional no sols es fa a educació sinó que es fa també a

treball i al servei d’ocupació. 

Pel que fa l’esmena 9422 aquesta també l’acceptarem

perquè també pensam que l’estratègies d’emprenedoria també

s’han de fomentar. Crec que per la resta no n’hi ha cap més.

Després, si un cas, ja les acabarem de justificar la negativa.

Pel que fa a l’esmena 9540, d’afectació, del Grup Podem,

jo li demanaria una transacció, li oferiria una transacció per

poder-la acceptar. És una transacció que modificaria la

quantitat i el redactat, d’acord? El redactat quedaria afectar part

del pressupost de formació del SOIB perquè es destini a

formació relacionada amb l’IDI i a l’Escola d’Hostaleria, i la

quantitat la posaríem en 425.000 euros.

(Remor de veus)

Pel que fa a les esmenes d’El Pi, el Partit Socialista votarà

a favor de l’esmena 9006, perquè sí que hi haurà una

convocatòria específica per a acadèmies de formació. I a més

li volia transaccionar la 9038, que és la del polígon industrial

de Porreres; demana aquí 100.000 euros i nosaltres pensam que

s’hauria de destinar una quantitat aproximada de 35.000 euros

per iniciar el projecte de redacció per a la urbanització del

polígon de Porreres, és a dir, fer les activitats prèvies. 

Després ja la resta no s’acceptarien, perquè pel que fa a la

de dinamització del comerç hem de dir que ja la direcció

general ha tingut -la Direcció General de Comerç- ha tingut un

increment d’1 milió d’euros respecte del pressupost del 2015.

I l’esmena 9007, que demana 40.000 euros per a promoció

industrial, és molt semblant a l’esmena que va presentar el

Grup Podem, la 9539, que es va admetre a ponència; per tant

aquesta la rebutjaríem.

Per acabar, les esmenes del Grup Mixt he de dir que hi

votarem en contra perquè demanen coses que ja s’estan fent i

estan (...). Demanen un programa de més de 45 anys que ja

s’està fent en el programa Visibles i ja està acceptat. La 9551

és..., li he de dir que no es pot detreure més del capítol 2 perquè

si no deixaríem malmès el funcionament de les oficines del

SOIB; per tant aquesta esmena no es pot acceptar. Pel que fa a

l’esmena 9559 he de dir que més enllà de la transferència de
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fons la colAlaboració entre les diferents conselleries posa

m esures  conjuntes  p e r  m il lo ra r  l ’àm b it  d e  la

internacionalització i per tant no cal fer una substitució com es

demana. 

I en relació amb la 9566, que és la que demana aprenentatge

d’anglès, ahir ja vam parlar que la formació professional no

sols afecta una conselleria sinó que afecta diferents

conselleries, i no sols afecta una competència sinó que afecta

diferents competències. Aquí el que fa és demanar un

aprenentatge d’anglès, és a dir, demana una formació en

competència lingüística únicament i exclusivament, i pensam

que s’ha de fer un pla específic de formació professional que

millori les competències de les persones en la globalitat i que

el que faci és augmentar l’ocupabilitat mitjançant un procés de

formació integral i complet.

I això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara tenim... el torn

de rèplica, de cinc minuts, del Grup Parlamentari Popular. Sr.

Vicent Marí Bosó...

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, a la vista de les intervencions

dels diferents grups polítics de la cambra, únicament

m’agradaria fer dues o tres matisacions i després parlar de les

esmenes. 

En primer lloc, les esmenes que presentam en relació amb

les acadèmies de formació i centres de barri, Sra. Campomar,

no són cap obsessió. Ai!, se’ns n’ha anat...

(Remor de veus i rialles)

Bé... Sr. Reus, Sr. Reus, que se m’ha transvestit...

(Més rialles)

...no són cap obsessió. Ja sé que no ho ha dit vostè, però,

escolti..., no són cap obsessió. És el compliment de la llei, que

estableix que com a norma general es faran processos de

concurrència per a l’establiment de línies de finançament de

cursos de formació a ocupats i desocupats, i excepcionalment

es farà en centres públics. Es pot estar d’acord o no amb la llei,

però el que s’ha de fer si no s’hi està d’acord és canviar-la i

després fer...; el que no podem fer és fer allò que ens vengui en

gana, que és el que fa el Govern, i no complir la llei en aquest

sentit.

Deixin-me també explicar-los el que almenys jo entenc que

correspon al capítol 3 dels pressupostos de la comunitat

autònoma, i que són els interessos del deute, el que almenys jo

entenc. Sé que potser vostès poden entendre altres coses, però

el capítol 3 d’interessos del deute de la comunitat autònoma,

com correspon a un capítol de despesa evidentment és limitatiu,

és a dir, hem de posar la despesa obligatòria que tenim, però

també és veritat que al capítol 3 d’interessos del deute de la

comunitat autònoma, es fan previsions, es fan previsions,

perquè molts de préstecs van a tipus variable i a vegades pot

baixar, pot pujar. Per tant sí que el capítol 3 d’interessos, dins

uns marges, es pot tocar, perquè pot ser que les previsions

siguin diferents i pot ser també que faci falta ajustar

determinades coses. Per tant és evident que no tothom pot

carregar tot a interessos, o no totes les esmenes es poden fer en

base a interessos, perquè si al final el capítol 3... I això ve a

colAlació també del que la Sra. Font -que ara també..., és el Sr.

Torrents- ha comentat abans sobre la complaença i sobre la

realitat dels pressupostos, ve a colAlació d’això. Per tant és

correcte fer esmenes en baixa al capítol 3 de la comunitat

autònoma.

I respecte dels comentaris del Sr. Casanova en relació amb

el que li pareixen les esmenes o no del Grup Popular, i si li

pareixen patètiques o no, li acab d’explicar com s’entén la

previsió d’interessos del capítol 3 dels pressupostos de la

comunitat autònoma. Li he de dir que l’esmena que feim per a

majors de 45 anys és d’addició, és d’addició, no és d’afectació,

és d’addició, tot i que ja sap que aquí hi ha una renda

autonòmica per a majors de 45 anys que es va establir amb

acord dels sindicats, Comissions Obreres i els agents socials, ja

l’any 2014 a la nostra comunitat autònoma.

I de l’esmena 9339 jo no entenc què és el que vostè no

entén. Es fa un increment desmesurat, exagerat d’impostos per

carregar capítol 1. Això és la política clàssica que fan vostès,

els socialistes, pujar els impostos a tothom per contractar de tot.

Les previsions de capítol 1 en concret al programa 121J és

pràcticament tripliquen, pràcticament tripliquen, i el servei es

podia prestar sense cap problema l’anterior legislatura amb una

partida molt més normal que la que vostès carreguen als

pressupostos del 16.

Vull agrair al Grup Parlamentari El Pi, a Ciutadans, a

Podem i PSM el suport a alguna de les esmenes parcials

presentades. Vull anunciar-los, respecte de les seves, que el

Partit Popular s’abstendrà, reservant-se la posició que adoptarà

respecte de les mateixes per al ple.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, al torn de rèplica; per 5 minuts, el Sr. Carlos

Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No em repetiré sobre les esmenes del Partit Popular, que ja

les he comentat perquè han parlat just abans de nosaltres. No he

comentat el que faríem amb les altres esmenes dels altres grups

parlamentaris. Amb la 9006, 1 milió per a les acadèmies de

formació, estam d’acord. A la 9038, si es fa la transacció per al

polígon de Porreres, votarem que sí. I a la 9005 votarem que

no.

Sobre la nostra esmena acceptam la transacció a 425.000

euros si eliminam les darreres dues paraules de l’esmena,

Escola d’Hoteleria; pensam que ja s’inverteix suficient en

turisme i pensam que ara hem d’invertir en un canvi de model
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productiu, i això passa per fer formació en I+D+I. La nostra

esmena era de 700.000 euros i acceptam baixar-la a 425.000 si

és realment per a I+D+I.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Agraïm que se’ns aprovi l’esmena

9006. Accept la transacció del polígon de Porreres, crec que és

important que s’iniciïn aquests tràmits i per tant ens va bé que

s’hi faci feina, ja és qualque cosa. Una llàstima les altres dues,

que no es puguin acceptar, però bé...

Respecte de les que havia dit que aprovaria del Partit

Popular i vist que se m’accepta la de la formació de les

acadèmies, a la 9339 m’abstendré.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula el Sr. Pericay

per un temps de cinc minuts, del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No fa falta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I ara el torn de la contrarèplica. Per un torn

de cinc minuts té la paraula el Sr. Antoni Reus, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies. Vull disculpar la Sra. Campomar, que forma

part de la Mesa del Parlament i havia de ser a l’acte que hi ha

ara. 

Clar, jo no li puc contestar tot el que ha plantejat, però sí

faré dos comentaris sobre el que ha dit. Respecte del capítol 3,

el capítol 3 d’interessos, una sèrie de dades: evidentment el que

hi ha a principi d’any són previsions, evidentment s’hi poden

carregar..., aquestes previsions poden ser més ajustades o

manco ajustades. Any 2013 la previsió era de 304 milions

d’euros i la liquidació va ser de 233, hi va haver un marge de

70 milions d’euros. Any 2014, previsions 260 milions d’euros,

la liquidació 236, hi va haver un marge de 23 milions. Any

2015 191 milions de previsió, no tenim encara la liquidació, i

any 2016 previsions de 155. Les previsions a la partida

d’interessos són més ajustades i evidentment més baixes que

mai perquè els interessos estan més baixos que mai i són més

ajustades que mai.

I respecte del capítol 1, bé, també cal recordar que és el

pressupost general de l’Estat el que preveu precisament un

augment d’un 1% per als empleats públics en el capítol 1 per a

l’any que ve, i és també el Reial Decret Llei 10/2015 de l’Estat

el que per exemple preveu ara en aquests moments el retorn de

la paga extra, i per tant tot són coses que van al capítol 1 i que

nosaltres estam contents que es puguin recuperar aquests drets

i que es pugui produir aquest augment, però evidentment aquí

no és l’esquerra ni la dreta, aquí també l’Estat està jugant a

això, a aquest augment del capítol 1.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara té la paraula pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Castells, que li donarem

un temps de deu minuts perquè abans no ha pogut arribar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. La veritat és que ja m’havia mentalitzat en

fer-ho en cinc minuts, això no és una estratègia per confondre

l’oposició, aquest canvi permanent, sinó que com aquesta

secció estava prevista començar-la a una i mitja i jo la veritat

és que anava sobrat de temps i al final he hagut de córrer, però

de totes formes ja m’he mentalitzat per fer-ho breu i al final

tampoc no els avorriré repetint els arguments que els grups de

la majoria deuen haver donat respecte del rebuig de les

esmenes, sobretot les esmenes de totalitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un momentet, Sr. Castells. No es preocupin que

suspendrem la sessió durant un o dos minuts i després ja

podrem transaccionar tranquilAlament.

Continuï, perdoni Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

És a dir, en general l’argument aquest de què el pressupost

en el seu conjunt, o que una part del pressupost no responen a

les necessitats de la comunitat autònoma, bé és una manera de

cobrir l’expedient, perquè clar, aquí si no s’entra en més detall,

és com un partit de ping-pong, no respon, si respon, dir que tot

el que fan aquests organismes que vostès impugnen la dotació

de SOIB, IDI, IBESTAT, Escola d’Hostaleria, com suposo que

han dit abans els altres grups de la majoria, doncs són

quantitats que vostès ja en els seus pressuposts havien destinat

a aquests organismes. Per tant, requeriria una major justificació

perquè diuen que no obeeix a les necessitats de la societat.

Respecte d’aquesta explicació, que era també un tema a

comentar que ara ha fet el Sr. Marí respecte del tema dels

interessos, jo ja ho entenc que evidentment és una previsió, el

pressupost sempre és una previsió, però hi ha un principi en

comptabilitat que és el principi de prudència el qual

evidentment..., és clar, vostè diu, home!, sense passar-se es pot

anar traient d’aquí. Clar, és molt elàstic això del sense passar-

se. Jo crec que per un principi de prudència i més que res per

no emmarcar-los vostès amb altres grups que també són



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 4 / 11 de desembre de 2015 499

 

partidaris de jugar amb aquestes partides, ja sigui amortització

de capital, o pagament d’interessos, ja sé que és una naturalesa

comptable molt diferent, però apelAla més o menys a la mateixa

realitat.

Hi ha altres esmenes que no les acceptarem, esmenes

puntuals, perquè són actuacions que ja estan previstes, com la

9408, la 9420. Altres no estam d’acord amb l’alternativa que

plantegen i per tant, tampoc hi podem estar d’acord.

A algunes m’ha semblat intuir que ja s’ha dit, en la

intervenció que he sentit del Sr. Casanova, demana que es

disminueixi el capítol 2 del SOIB i després en altres que

s’incrementi, com a la 9339, la qual cosa evidentment denota

que no hi ha una visió de conjunt en les seves esmenes.

I per tant, doncs per tot això, la major part de les esmenes

les votaríem en contra d’acceptar-les.

Sí que acceptaríem la 9411, perquè ja està prevista la

mesura que aquí proposen i per tant em sembla bé acceptar-la.

Igual que la 9422.

Respecte del grup de Podem, les esmenes presentades,

estaríem d’acord amb acceptar la 9538 i la 9539.

I respecte de la transacció, hem anat avançant feina, jo n’he

parlat amb el Sr. Saura i el Sr. Casanova i, en principi, em

sembla correcte i també acceptaríem la transacció en els termes

que l’ha plantejada el Sr. Saura.

I respecte de les esmenes presentades per El Pi, partidaris

també d’acceptar la 9006 i de transaccionar, en els termes que

ja es deu haver dit, la 9038 i la 9007.

I també en contra d’acceptar les esmenes plantejades pel

Grup Mixt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula el Sr. Enric

Casanova pel Grup Parlamentari Socialista, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia intervenir i només dir un

parell de coses. Respecte al tema del capítol 3, jo en cap

moment no he dit que no es pugui fer, que no sigui correcte,

tota l’estona he estat parlant que detreure sous de pagament de

deute és poc recomanable, és a dir, no és recomanable, no s’ha

de fer, una cosa que no és recomanable no s’ha de fer; això no

vol dir que no sigui legal i que no es pugui fer, però no s’ha de

fer, és a dir, les coses si no convenen, no convenen, i aquesta

vegada no convenen.

Respecte d’aquesta esmena 9339, sí que li he de dir que, per

una banda, solAliciten que es tregui del capítol 2, al SOIB, quan

altres esmenes demanen que s’augmenti el capítol 2. I respecte

del capítol 1, la quantitat ingent de sous, que diu vostè que

tripliquen, no ho entén, jo li ho explicaré: el capítol 1, el que

passa és que els funcionaris de moment no es poden acomiadar,

de moment, però, com que vostès es van atrevir a tot, ara passa

que hi ha una ingent quantitat de sentències que ara haurem

d’anar pagant i aquestes sentències s’han de pagar a càrrec dels

pressuposts de la comunitat. És a dir, com que s’han malament

els acomiadaments, ara són nuls i, per tant, s’han de readmetre

i s’han de pagar. Per tant, l’augment de personal, aquest que

vostè no entén, és ben clar i evident, és per pagar tot allò que

vostès van fer malament en política de personal. Per tant,

tampoc no és es que sigui tan estrany, jo és l’únic que li volia

dir.

I respecte de la resta, dir que l’esmena de Podem, de la

transacció, al final queda la transacció en 425.000 euros, i

canviarem la redacció i deixar soles R+D+I per a innovació,

llevant d’allà l’Escola d’Hostaleria, d’acord? I per tant sí que

acceptarem aquesta transacció, si li sembla bé i per tant ja la

tanquem.

I per la resta, ja res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara suspenem la sessió

durant un temps de cinc minuts o tres els que facin falta, per

aclarir-nos en l’ordenació de la votació.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, ho intentarem fer bé. Passem a votar les esmenes

del Grup Parlamentari Popular, la votació serà separada, a

petició dels grups.

Passem a votar l’esmena 9334 del Partit Popular, perdó,

9340.

Vots a favor?

9340 del Grup Parlamentari Popular.

(Remor de veus)

Tornem a votar, 9340 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9340 amb 6 vots a favor i 7 en

contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l’esmena del Grup Popular també 9411.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’esmena 9411 amb 9 vots a favor, 2 en

contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara l’esmena del Partit Popular també 9422.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’esmena 9422 amb 11 vots a favor i 2

abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de l’esmena 9424 del Partit Popular

també.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9424 amb 5 vots a favor, 7 en

contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la 9339 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9339 amb 5 vots a favor, 7 en

contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, votació separada d’un bloc d’esmenes del Partit

Popular, 9423, 9417, 9381, 9415, 9419, 9416, 9420.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades el grup d’esmenes 9423, 9417, 9481,

9415, 9419, 9416 i 9420 amb 5 vots a favor, 7 en contra i 1

abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la resta d’esmenes del Partit Popular.

Vots a favor?

Tota la resta, totes les que queden.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Incloses les de totalitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

Vots a favor? 4.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades la resta d’esmenes presentades pel Partit

Popular amb 4 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a votar l’esmena del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears 9540, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’esmena 9540, transaccionada, amb 8 vots

a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS les quals votarem

una a una.

La 9006.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’esmena 9006 amb 8 vots a favor i 5

abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a la 9038, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada l’esmena 9038, transaccionada, amb 8 vots

a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 9005 del Grup El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9005 amb 2 vots a favor, 7 en

contra I 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 9007.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9007 amb 1 vot a favor, 7 en

contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, la 9559.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9559 amb 1 vot a favor, 7 en

contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 9552, 9566 i 9551.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjat el grup d’esmenes 9552, 9566 i 95512 amb

1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, s’ha acabat. Reprenem la sessió a les quatre.
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