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EL SR. PRESIDENT.

Bon dia, senyors diputats, en primer lloc demanaria si hi ha
substitucions i canvis respecte de la comissió d’ahir a la tarda.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bon dia, Sr. President, Misericòrdia Sugrañes substitueix el
Sr. Nadal.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, president, per MÉS per Mallorca Margalida Capellà
substitueix Toni Reus només temporalment perquè s’hi afegirà
tot d’una.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Sílvia Limones.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs, Andreu Alcover.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix David Martínez.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar vull recordar a tots els membres de la
comissió que el debat d’aquesta comissió és continuat, els
horaris són orientatius i els agrairíem que avisassin les persones
que han d’entrar a les successives compareixences per debatre
les successives seccions de tal manera que no haguem d’aturar
la comissió per esperes. La finalitat és agilitar un poc més la
comissió.

Començam amb l’agrupació de la secció 18, Conselleria de
Salut, amb les seccions i entitats afins. Debat 9 de totalitat. A.
Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Popular, esmena
RGE núm. 16390/16, de la Conselleria de Salut. A la secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, esmena RGE núm.
16418/16; Fundació Bancs de Sang i Teixits de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 16419/16; de la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull,
esmena RGE núm. 16420/16.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula el
Grup Parlamentari Popular per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, president. Des del Partit Popular, com molt bé ha
dit vostè, hem presentat aquestes quatre esmenes a la totalitat
que donaria per defensades perquè en reservaríem el debat per
a la sessió plenària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No direm res, ens reservarem l’opinió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra. Margalida...

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Ens reservam el debat per al plenari. Gràcies.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, ens reservam també el debat per al
plenari. Gràcies.

LA SRA. FONS I MARBÁN:

Gràcies, president, en la mateixa línia ens reservam per al
plenari.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, reservaremos el debate para el plenario.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Ens oposam a aquestes esmenes a la
totalitat, però també ens reservam el debat per a plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam idò a la votació de l’esmena a la totalitat a la
secció 18, Conselleria de Salut.

Si cap grup no demana votació separada passaríem a fer la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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(Remor de veus)

Repetim la votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció... 8 contra,
perdonau.

4 a favor, 8 en contra i 1 abstenció. Perdonau.

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat 10 de globalitat. B. Esmenes parcials.
Grup Parlamentari Popular. Al programa 411D, planificació,
evolució i cartera de serveis, esmenes RGE núm. 16548 i
16614. Al programa 411E, finançament de l’assistència
sanitària, esmenes RGE núm. 16543, 16645, 16549, 16605,
16606, 16607, 16608, 16609, 16610, 16611, 16612, 16613,
16615, 16616, 16631, 16697. Al programa 413B, programa de
salut pública, esmena RGE núm. 16547. Al programa 413E, pla
autonòmic de drogues, esmenes RGE núm. 16546 i 16544. A
la secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, programa
411B, administració i serveis general d’assistència sanitària,
esmena RGE núm. 16550. Al programa 412A, atenció primària
de salut, esmenes RGE núm. 16603 i16604. Al programa 412B,
atenció especialitzada de salut, esmenes RGE núm. 16551 i
16552.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears es presenten les
següents esmenes a la secció 18, Conselleria de Salut. Al
programa 411D, planificació, evolució i cartera de serveis,
esmena RGE núm. 16736. Al programa 413B, programa de
salut pública, esmenes RGE núm. 16734 i 16735. 

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, al programa 413A, acreditació, docència i recerca
de salut, esmena RGE núm. 16157. A la secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears, al programa 411B, administració i
serveis generals d’assistència sanitària, esmenes RGE núm.
16220, 16221 i 16193. Al programa 412A, atenció primària de
salut, esmenes RGE núm. 16187, 16188, 16189, 16190 i
16191. Al programa 412B, atenció especialitzada de salut,
esmenes RGE núm. 16194, 16204, 16205 i 16206. Al programa
412D, assistència sanitària, 16195, 16196, 16217, 16216 i
16192.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, al
programa 411E, finançament d’assistència sanitària, esmenes
RGE núm. 16281, 16282, 16283, 16284, 16290, 16291 i
16292. A la secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears,
programa 411B, administració i serveis generals d’assistència
sanitària, esmenes RGE núm. 16304, 16307 i 16332. Al
programa 412A, atenció primària de salut, esmenes RGE núm.
16275, 16276, 16277, 16279 i 16280. Al programa 412B,
atenció especialitzada de salut, 16329 i 16278.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i per un temps de
deu minuts, començam les intervencions dels grups
parlamentaris. Té la paraula la Sra. Sugrañes del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bon dia, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per al
debat de globalitat hem preparat vint-i-sis esmenes que
engloben els problemes que afecten totes les illes, problemes
comuns a totes que de manera molt resumida... és evident que
afecten tots i cadascun dels nostres ciutadans.

Si és ben cert que s’observen increments en algunes
partides, lamentablement no suficients per cobrir els més
elementals serveis i, en canvi, és un moment en què tenen
vostès molts més ingressos que la legislatura anterior i en canvi
no s’ha traduït, almenys fins ara, en una millora de la gestió i,
de fet, ha quedat totalment demostrat aquest any.

En el debat al pressupost de l’exercici 2016 els diputats que
donaven suport a l’equip de govern ens deien que amb
l’increment al capítol primer, atenció primerenca, quedaven
perfectament coberts els serveis i -repetesc- ha quedat
demostrat que no ha estat així.

Durant aquest any hem observat que hi ha unes diferències
amb els sous que perceben segons quins alts càrrecs del
Govern, per exemple, el sou de la directora general de Son
Espases va tenir un increment d’un 7,5% mentre que ara
l’increment que vostès agafaran i posaran als altres serà de
l’1%. Veiem que discuteixen i escatimen els sous als
professionals i en canvi als alts càrrecs d’alguna manera... els
increments són desmesurats.

L’ib-salut acapara, continua acaparant els sous més
substanciosos del Govern i en canvi els que són... i en canvi
aquests són els encarregats de coordinar, dirigir, alleugerir els
terminis i optimitzar els recursos i en canvi tot això... veiem
que tot això no s’ha vist realçat aquest estiu quan els serveis
han quedat totalment desbordats.

Són esmenes per millorar el pressupost, per millorar
l’atenció a les persones i ajudar els nostres professionals a
suportar menys càrrega mitjançant més contractacions de
personal que provocaran més llistes d’espera per a consultes i
intervencions. D’aquí que demanam partides per augmentar el
personal i la coordinació d’atenció primària a les quatre illes. 

Moltes de les esmenes van dirigides a millorar les
necessitats sociosanitàries. Una en concret és demanar nous
centres sociosanitaris a Menorca perquè són ja molts anys que
es dediquen a fer estudis i més estudis i en canvi el
sociosanitari a Menorca encara no el tenim. Demanam més
personal sociosanitari a Menorca, l’antic Can Misses, a
Formentera i com no pot ser d’altra manera la residència per a
familiars de malalts a Son Espases.

A un moment on -torn a repetir- que tenen molts de doblers,
els seus compromisos, els seus acords de governabilitat,
declaracions de la presidenta, tots varen dir que farien una
residència per a les persones que hagin de desplaçar-se a
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l’hospital de referència, inclòs MÉS per Menorca va arribar a
condicionar el seu vot en el pressupost ja de 2016 si no hi havia
una partida per a la residència. I ara en canvi es conformen
únicament amb vuit habitacions dins un hospital. Un hospital
no crec que sigui una residència per als desplaçats.

També insistim en la gratuïtat del pàrquing de Son Espases
i de Can Misses, no és just que tenguem les persones que
acudeixen a aquests centres a part que no saben els horaris, etc.,
quan de temps hi seran que hagin de ser penalitzats amb el
pagament d’aquests pàrquings. 

Insistim en la millora de seguretat hospitalària perquè arran
d’aquest any també han hagut diversos problemes i en canvi
no... ho vàrem demanar l’any passat, ho tornam a demanar
aquesta vegada, perquè és un debat reiterat i també denunciat
pels professionals del sector. 

Demanam també la dotació d’una ambulància a la zona
nord d’Eivissa tot l’any. I seguim amb el nou equip de
radiologia del Sant Joan, l’ampliació Centre de Salut Son
Ferriol de Palma, la construcció del centre de salut de Sant
Llorenç des Cardassar, la rehabilitació ambulatòria del Carme
i ampliar el servei mèdic i d’infermeria i la creació d’un lloc
administratiu a Cala En Porter. Dic a Cala En Porter perquè a
Cala En Porter, segons les mateixes dades de l’ib-salut resulta
que a l’estiu hi ha unes 4.700 persones i durant tot l’any hi ha
al voltant d’unes 1.500. Per tant, consideram que és una
població de gent molt important com perquè no tenguin un
metge allà tot el temps. Si bé és cert que vàrem aconseguir a
una anterior legislatura que el metge es desplacés almenys dos
dies al centre de Cala En Porter.

Després seguim demanant la dotació d’un alAlergòleg al
servei d’alAlergologia de Son Espases i que al retorn de
defuncions a l’illa de procedència, que precisament va ser una
PNL ja aprovada, que no hagin de ser els familiars que avancin
els doblers per fer front al trasllat dels seus familiars sinó que
ja sigui el Govern que d’inici es faci càrrec d’aquest cos,
perquè en totes les famílies hi ha moltes famílies que aquestes
despeses, el fet només d’avançar-les i després amb el temps que
tarden a retornar-les és molt difícil i se’ls fa molt greu a les
famílies poder-hi fer front.

Després hem demanat també elaborar un pla de recursos
humans, això suposa que els agrada més, perquè tot el que
siguin plans i estudis, idò, va millor, un pla de recursos humans
per a la pròrroga de jubilació, que també és una PNL que
precisament va quedar aprovada ja i que tampoc no queda
reflectida.

Demanaríem mantenir el pressupost de la Fundació de Banc
de Sang amb la quantitat almenys de 2015. Creim que la
donació de sang és una responsabilitat de tota la societat i es
fan campanyes per conscienciar les persones que siguin
donants. Són moltes les campanyes de donació a Balears i
consideram que no és apropiat reduir, com s’ha fet en aquesta
partida, perquè les donacions són necessàries per salvar moltes
vides i en aquest banc de... fundació de la sang hi ha moltes
persones empleades. No és lògic que la quantitat sigui menys
quan el personal és molt important i continua sent el mateix.

Seguim demanant recuperar la garantia de demora, la
prestació sociosanitària del Consell d’Eivissa, que és
competència del Govern, i demanam més ajuda per als consells
insulars i els ajuntaments, perquè els ajuntaments sempre són
la infanteria i és la primera porta on va el ciutadà, i aquí
demanaríem més atenció a les dogrodependències que presten
els consells insulars i ajuntaments, suport a la prevenció de
drogues i conductes addictives i suport als recursos de salut
mental per part dels consells insulars i ajuntaments. 

Ja és el segon pressupost i sempre, sempre hem sentit les
mateixes paraules i no avancem res quan deim que aquest nou
pacte d’esquerres continua elaborant un pla de salut i el Pla
d’infraestructures i tot s’eternitza. 

L’any passat vàrem demanar i reiteram, com ja he dit abans,
l’aparell de radiologia de Dalt del Sant Joan i em sembla que
no és lògic que escatimin aquest aparell i en canvi en la visita
de la presidenta a Menorca el passat 28 de novembre la
presidenta del Govern ens anuncia un nou centre de salut a Dalt
Sant Joan. Entenem que no, no... no discutim que no sigui
possible fer... es discuteix que no és possible fer tants centres
nous i rehabilitats i ens diuen no a un aparell de radiologia que,
per descomptat, ja haurien d’haver fet l’any passat perquè amb
això actualment s’han retardat molt en tot el que és el servei de
radiologia.

SolAlicitam increment de personal a atenció primària per a
totes les illes, no és cap secret el caos que es va produir aquest
estiu. I ja està. 

Res més. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres hem presentat un total de
tres esmenes, la 16734, la primera fa referència a destinar una
partida de 25.000 euros per iniciar un estudi per abordar la
resolució de la problemàtica de la pobresa farmacològica. És un
tema que ens preocupa, és un dels reptes per a aquesta
legislatura acabar amb la pobresa farmacològica. Hem
presentat una iniciativa al respecte i consideram que aquesta
problemàtica ha de ser abordada. De fet, dins els acords pels
canvis s’especifica l’objectiu que cap dels ciutadans no quedarà
sense medicació per motius econòmics, sabem que això passa,
però no sabem la magnitud. És aquest el perquè nosaltres
presentam aquesta esmena. 

Una altra esmena és la 16735, sobre la creació d’un
observatori sobre les conseqüències de les desigualtats de la
salut per estudiar com les condicions sociodemogràfiques
afecten la salut pública, amb una partida de 200.000 euros. El
creixement de les desigualtats socials a Espanya en els darrers
any és alarmant, som el tercer país de la Unió Europea a la cua
en els indicadors de desigualtats socials. Totes les dades
mostren que les desigualtats són una font de malalties i malestar
social de forma que podria afirmar-se que és el principal
problema de salut pública que afrontam al nostre país. Es
proposa aquest observatori de la desigualtat que documenti el
seu impacte en la salut de la comunitat i promogui les
polítiques adequades per corregir-ho. 
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La tercera esmena és la 16736 per a un estudi per a la
rehabilitació o la construcció d’un edifici a l’Hospital Verge
del Toro. Es tracta d’un gran edifici que porta vuit anys tancat
i en procés de deteriorament. Les nostres polítiques van sempre
encaminades a recuperar els drets perduts i estudiar abans
d’assolir grans projectes, com seria el que planteja aquesta
esmena, la necessitat real i el cost que suposaria un projecte
sociosanitari com és el que es vol abordar a l’Hospital Verge
del Toro.

Aquestes són les tres esmenes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres en aquesta secció hem presentat divuit esmenes que
van dirigides a diferents sectors dins la Conselleria de Salut.
Per un costat, solAlicitam incrementar la partida de l’IDISPA,
després aglutinam dues esmenes que serien la d’elaborar el Pla
de salut i el Pla estratègic de cronicitat. Sí que vàrem fer una
moció on vàrem dir que dins el 2017 es faria el diagnòstic, i
nosaltres, bé, en principi feim aquesta esmena per fer el
diagnòstic i començar amb el pla i per començar amb el Pla
d’atenció a la cronicitat que es va aprovar. 

Per un altre costat, també vàrem presentar una proposició
no de llei en el seu moment sobre els desfibril·ladors
automàtics a les zones públiques de gran afluència. Sí que és
cert que es va modificar que s’ubicassin segons el decret
marcat, però consideram que almanco des de la conselleria dins
les zones públiques s’hauria de fer feina, i si més no marcar o
obligar que es posi.

Després tenim una sèrie d’esmenes pel que fa a
infraestructures; n’hi ha dues de condicionament, una per al
centre de salut de Portocolom i una per al centre de salut de
Cas Concos; i després per a la redacció de nous projectes i
l’inici d’obres com és el PAC a Manacor, el PAC a Can
Picafort i el PAC de Cala d’Or. També tenim dues esmenes en
què solAlicitam noves partides de rescat tant de l’aparcament de
Son Espases com de l’aparcament de Can Misses per a la seva
gratuïtat. 

Així com l’any passat solAlicitàrem un esforç al Govern en
el tema de Manacor, enguany solAlicitam un esforç per part de
la Conselleria de Salut en el tema de l’Hospital d’Inca; segons
el tant per cent de personal solAlicitam, perquè sigui més o
manco proporcional a tots els hospitals, un increment en la
plantilla en places estructurals; també compra d’aparells de
mesurament assistencials, i una reforma a l’àrea d’urgències,
que actualment només disposa de 12 llits i és necessari un
augment.

Dins el tema d’infraestructures no he pensat a dir que també
hi ha una partida per a les obres dels accessos de l’aparcament
de Can Misses a l’hospital. I després tenim la creació d’una
unitat de rehabilitació per a les malalties de salut mental a

Eivissa, el trasllat de centre de salut de Can Misses al nou
hospital de Can Misses; i, per acabar, les obres per al servei de
radioteràpia públic a Menorca, que sabem que és complicat,
que s’hi fa feina, però ens agradaria que fos un servei públic
així com tenim a Mallorca.

Aquestes són les nostres esmenes; esperam que hi donin el
màxim suport. Pel que fa a les esmenes dels altres grups
parlamentaris ho farem com a les altres seccions: anirem
escoltant les propostes que ens fan tot i després n’hi haurà que
les votarem a favor i en altres ens abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt Ciutadans té la paraula la Sra.
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos tenemos una serie
de enmiendas, creo que son unas catorce. Hay unas seis
enmiendas que recogen una partida para aumentar el número de
personal de facultativos, tanto en médicos como en enfermería,
para el ib-salut. Sabemos que uno de los problemas que tiene
el ib-salut es la falta de personal, de médicos; por ejemplo en
atención primaria de todos es conocido el caos que ha habido
debido a la apertura de los centros por la tarde, que es una
medida que creo que compartimos todos los grupos pero que no
se ha dotado de medios humanos ni técnicos y por lo tanto
creemos que es muy importante este aumento de personal.
Nosotros tenemos estas siete u ocho enmiendas, que hacen en
conjunto unos 10 millones de euros, para aumentar en personal.
Además también creemos que hay especialidades que no tienen
facultativo para ello, como por ejemplo alergología, y también
iría destinado a esto.

Por otra parte tenemos una enmienda a parte, la 16329, que
es una afectación para un nuevo pediatra en urgencias de Son
Espases. En principio se aprobó una iniciativa de Ciudadanos
que se estudiaría si hay una petición de los profesionales para
aumentar en un pediatra el servicio de urgencias. Sabemos que
el servicio de pediatría sí que ha pedido este médico, y
entonces ya aportamos una partida para ello.

Por otra parte tenemos las enmiendas... 16283 y 16292, que
son para el cambio en la planta de oncología infantil. También
a iniciativa de Ciudadanos se aprobó el estudio de ver la
posibilidad del cambio de esta planta. Nosotros creemos que si
algo se ve muy necesario siempre tiene solución; por lo tanto
esperamos que este estudio sea positivo y hacemos una serie de
enmiendas para dotar..., sabemos que en cualquier cambio que
pueda haber tiene que haber inversión, y hacemos una serie de
enmiendas para dotar este posible cambio que creemos que
saldrá en positivo.

También tenemos una serie de enmiendas para crear un
nuevo servicio de transplante hepático. Nosotros llevamos
defendiéndolo todo este año, toda esta legislatura. Realmente
los profesionales que estarían implicados en este servicio de
transplante hepático nos comentan que están preparados, que

 



1178 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 4 / 15 de desembre de 2016

es necesario, que no se indican tantos transplantes porque hay
muchos enfermos que no se pueden desplazar; recordemos que
un enfermo al que se le indica un transplante hepático tiene que
trasladarse a Barcelona seis meses antes de que se realice el
transplante, seis meses antes en que el propio enfermo se ha de
buscar el alquiler de piso, se ha de pagar los transportes al
hospital, ha de dejar el trabajo, no solamente él sino también su
acompañante, y para todo ello diariamente el Servicio de Salud
solamente paga 14 euros. Por lo tanto yo creo que incluso la
Sra. Patricia Gómez comentó que incluso si se hiciera aquí
saldría más económico, que no era por dinero sino que era por
número de casos. Sin embargo son datos que se ponen en
contraposición con lo que dice la Asociación nacional de
transplante hepático, que dice que sí, en Baleares, por la
población que tiene, sería bueno tener este servicio.

Después tenemos, finalmente, otras dos enmiendas para
dotar a la Oficina del usuario del Sistema de Salud. También se
aprobó como propuesta de resolución en el debate de política
de Baleares la creación de esta oficina del usuario del Sistema
de Salud a lo largo de 2017; entonces la dotamos con una
partida para que esto no se quede en el aire.

Y, por último, únicamente quiero comentar que retiraríamos
una enmienda porque... Ah, no, perdón; hay una enmienda, que
es la 16291, que es para dotar, en el caso de que en el Hospital
de Son Espases no se llegara a un acuerdo con la gerencia y con
la empresa concesionaria y con los trabajadores de qué mejoras
necesita el servicio de cocinas, porque hay una iniciativa
también aprobada aquí por parte de Ciudadanos, que había un
espacio de diálogo para ver las necesidades que tiene el
servicio de cocina, del porque no funciona bien, y también que
en el caso de que este espacio de diálogo no funcionara pues se
hiciera una auditoría del servicio. Entonces dotamos con una
partida para que se pueda hacer esta auditoría, que esperemos
que antes se llegue a un acuerdo.

Y retiraríamos la 16278 porque es repetición de la
motivación de esta que acabo de decir del servicio de cocina de
Son Espases; la 16278 quedaría retirada.

En cuanto a las enmiendas de los otros grupos, apoyaríamos
aquellas que son infraestructuras para el Servicio de Salud, que
es para aumento de personal, y no apoyaríamos aquellas donde
se saca la partida de deuda pública.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, queda per tant retirada la 16278.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

16278.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a torns en contra, també amb intervencions
de deu minuts. Té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Antoni Reus, que substitueix la Sra. Margalida
Capellà.

EL SR. REUS I DARDER:

Bé, en realitat la Sra. Margalida Capellà em substituïa a mi.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Reus, això s’havia dit al principi i ara és la substitució
de la substitució.

EL SR. REUS I DARDER:

D’acord, disculpes, president. Bé, vull disculpar-me pel
retard; la Sra. Capellà m’ha pogut substituir però no he pogut
ser al principi del debat de la totalitat i m’he perdut també part
de la intervenció respecte de les esmenes.

Per part de MÉS per Mallorca he de dir que veim positius
aquests pressuposts de la Conselleria de Salut. Són uns
pressuposts que per segon any consecutiu tenen augments
importants. L’any passat es va augmentar al voltant d’uns 75
milions d’euros; enguany estam parlant de més de 100; per tant
en dos anys s’haurà augmentat en més de 175 milions d’euros,
cosa que consideram positiva, i una de les principals apostes,
i ho dic perquè rebutjarem que van en aquest sentit, és a
Atenció Primària. Creim que ja es fa un esforç important i
suficient dins Atenció Primària.

Nosaltres acceptarem dues esmenes de Podem, que són la
16736, sobre estudi i rehabilitació de l’Hospital Verge del
Toro. I la 16734, sobre l’estudi de la problemàtica de la
pobresa farmacològica. I en el cas de la 16735, estam d’acord,
tot i que entenem que s’hauria d’estudiar millor la partida de
baixa, perquè creim que és un import considerable el que es vol
detreure.

D’altra banda, per part d’El Pi, estam d’acord en algunes de
les propostes i hem parlat amb el Grup Socialista de plantejar
algunes esmenes, nosaltres entenem que quan afectam per a
determinades obres, de vegades tenen graus d’incertesa,
haurien de fer-ho amb la major prudència per no bloquejar
recursos que després es puguin destinar a altres actuacions. Per
això estam d’acord amb aquestes actuacions que es plantegen,
per exemple (...) a Cas Concos, però haurien de revisar la
descripció i la quantitat, entenem.

Estaríem d’acord també amb la 16216 del trasllat de Can
Misses. És una cosa que entenem que està prevista i que s’ha de
començar a dur a terme. I també en l’habilitació de més espai
dins urgències d’Inca, tot i que entenem que és molt complicat
que tot això es pugui dur a terme dins el 2017 i es pugui gastar
1,5 milions d’euros. Nosaltres entenem que amb una quantitat
més moderada per començar les actuacions dins el 2017 que
puguin habilitar de més espai, sí que estaríem d’acord. En tot
cas estarem pendents de les transaccions que es presentin. 

I també en el cas de nous centres, com de la 16189 a la
16190. També entenem que quan estam parlant de nous centres,
també hem de tenir en compte la dependència que hi ha de la
disponibilitat dels solars per dur-los a terme. I, per tant, no hem
de bloquejar recursos que després, pels motius que siguin i, a
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més, sempre amb la cessió de solars i els temes urbanístics
sempre són complexos, ho hem de tenir present. Per això, amb
una variació de la redacció que també n’hem parlat amb el
Partit Socialista i en tot cas serà la Sra. Camps que ho proposi,
estaríem d’acord a transaccionar la 16189. 

I la 16190 entenem que la prioritat principal del municipi,
en aquest cas que es planteja de Santa Margalida, on és Can
Picafort, és més la Unitat Bàsica de Salut de Santa Margalida
i no el PAC de Can Picafort, que de fet a Can Picafort hi ha una
Unitat Bàsica de Salut relativament recent i el tema de què
sigui o no sigui PAC no és un tema d’un nou solar i un nou
edifici, sinó que és un tema a debatre dins el marc de la
possible revisió, en tot cas, del mapa sanitari. No és un tema tan
pressupostari. Sí que estaríem d’acord amb llevar aquesta
actuació i incloure la de Santa Margalida.

Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Nosaltres
consideram que aquests pressuposts estan prou ajustats, com
sempre voldríem que fossin millors, però perquè siguin millors
haurem de tenir millor finançament. Com ja és costum, el PP
presenta tot un seguit d’esmenes que afecten la secció 34,
deute, per un total de més de 21 milions d’euros. Aquestes, com
ja ha passat a altres conselleries, no es poden acceptar.

Moltes de les esmenes presentades ja estan incloses en el
pressupost, altres van ser aprovades per PNL a la Comissió de
Salut i d’altres no es poden acceptar. La conselleria fa política
basada en l’evidència, per la qual cosa abans de fer, s’han
d’estudiar les necessitats. Voldria fer aquí un incís per
respondre la Sra. Sugrañes sobre el que ha dit de la residència
de malalts. Que quedi clar que MÉS per Menorca no hi
renuncia, sempre que existeixi la necessitat. Ara bé, em sembla
de mal gust que confonguin amb aquest tema. Parlam de 8
habitacions a l’hospital, cert, s’inauguraran properament,
juntament amb 12 habitacions més a una ubicació a l’hospital,
però fora del circuit sanitari, de manera que se sumaran 20
habitacions a la resta d’opcions actuals, perquè el nostre model
es basa amb la diversificació. 

Per açò, a banda d’aquestes habitacions també es mantenen
Can Granada, els pisos d’ASPANOB i de l’Associació
Espanyola contra el Càncer. Perquè resulta que existeixen
diferents tipologies de malalts i per tant, diferents opcions
d’hostalatge. S’han acabat les construccions sense avaluar que
hipotequen aquesta comunitat. La implantació de la
radioteràpia, així com els desplaçaments d’especialistes, faran
davallar el nombre de desplaçats. Serà en aquell moment quan
haurem de veure si tenim prou amb aquestes places residencials
o cal fer alguna actuació més. I estarem vigilants, no passin
pena. Sincerament crec que en aquest tema hauríem de lluitar
conjuntament per les necessitats dels nostres ciutadans i no
embullar la gent.

Pel que fa al sentit de les nostres votacions, esperarem
escoltar la resta de grups, per si s’efectuen transaccions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. María
José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Començarem per l’ordre en què
han exposat les esmenes. En relació a les esmenes que planteja
el Grup Parlamentari Popular, no en podem acceptar cap. Els
portaveus que m’han precedit ja han explicat arguments que no
reiteraré. Jo simplement vull dir que n’hi ha tres que em criden
molt l’atenció. Una és recuperar el Decret de garantia o la
garantia de demores, que s’hi proposen 2 milions d’euros. Un
altre, que es demana un nou centre sociosanitari a Menorca,
amb 2 milions d’euros més. I després n’hi ha una tercera de
residència de familiars de malalts desplaçats a Mallorca, per 3
milions d’euros. Jo crec que no es pot fer més demagògia en
uns pressuposts com aquestes tres esmenes. 

La primera perquè ha estat un tema prou debatut a la
Comissió de Salut, quant a la garantia de demora. El nombre de
llistes d’espera que es va trobar quan es va iniciar aquest nou
govern era d’escàndol la situació, però tampoc no es va poder
fer un estudi, perquè aquestes llistes d’espera no estaven ni
publicades ni regulades. Però en qualsevol cas no es complia,
ja s’havia derogat també per l’anterior Govern el Decret de
garanties de demora i no es complia amb els terminis que
s’havien establert molt anteriorment.

Quant al nou centre sociosanitari de Menorca, després de
tota la història que du darrere el Verge del Toro des del 2011,
fins i tot el Partit Popular ho duia en el seu programa electoral,
que després del Govern Bauzá va decidir retornar a l’Estat i
que llavors la consellera del Consell Insular de Menorca, la Sra.
Herráiz, ni tan sols ho sabia, es va assabentar pels diaris que el
Govern balear l’havia retornat a la Tresoreria General de la
Seguretat Social o havia iniciat aquesta reversió, crec que ara
és tenir prou barra demanar aquesta esmena.

I quant a la residència de familiars malalts a Son Espases,
jo entenc que li costi molt al Grup Popular acceptar que aquest
govern dóna resposta a les necessitats d’aquests familiars i
malalts que s’han de desplaçar de les altres illes a Mallorca. Hi
dóna solució perquè s’ha eliminat el copagament de Can
Granada, incrementant també el nombre de places. S’ha ajudat
ASPANOB a mantenir els pisos que donen també aquest servei.
Ara mateix es posaran en funcionament 8 habitacions a Son
Espases, que posteriorment quedaran per als malalts pediàtrics
i s’ha anunciat ja també i s’està fent feina per incrementar o per
tenir 12 habitacions dobles també dins el complex hospitalari.
La residència inicialment prevista, o crec que es refereix el
Grup Popular, també està annexa al complex hospitalari. Per
tant, aquest govern dóna solucions a aquestes demandes i ara
demanar o fer aquesta esmena me sembla que és tenir molt
cara.
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Quant a l’increment del personal d’Atenció Primària, ja ho
ha dit també el Sr. Reus, jo li he de reiterar, ja està previst en
el pressupost, els pressuposts pugen substancialment, són els
pressuposts més alts que ha tingut aquesta comunitat quant a
salut. Per tant, aquest personal d’Atenció Primària incrementarà
per voluntat del Govern, no per les esmenes que pugui fer el
Partit Popular al pressupost.

Quant a l’ambulància a la zona nord d’Eivissa. Hi va haver
un debat arran d’una proposició no de llei. I bé, en aquest cas
el Govern balear està estudiant la necessitat d’aquestes
ambulàncies a totes les illes, no  a la zona nord d’Eivissa. Per
tant, quan s’hagi fet aquest estudi es donarà solució a aquestes
necessitats que es detectin.

Quant a la radiologia del Dalt Sant Joan, tenim l’Hospital
Mateu Orfila que dóna aquest servei i durant aquest temps que
no hi ha aquest servei al centre de salut Dalt Sant Joan realment
ha quedat evidenciat que el centre... l’Hospital Mateu Orfila
dóna suficient servei en aquest sentit.

Quant a salut mental, també ha estat sobradament debatut
a la Comissió de Salut i per tant, després que es faci l’estudi de
la situació actual, es prendran les mesures oportunes que ja es
prenen.

Creiem que no hi ha hagut un canvi, un increment
substancial de població a Cala En Porter, per tant no es justifica
tampoc l’esmena que sol·licita dotació de major personal
sanitari allà.

I quant a l’al·lergòleg, bé, ja veiem que és una esmena que
es reiterarà durant tota la legislatura i que també ha estat
sobradament debatut a la Comissió de Salut i són sobrats i
coneguts els motius pels quals no s’accepta aquesta esmena.

Quant a les esmenes d’El Pi, proposaríem, ja ho ha avançat
el Sr. Reus, podríem proposar una primera transacció de dues
esmenes, que són la 16187 i la 16188, relatives al centre de
salut de Portocolom i Cas Concos; ajuntaríem, faríem una
esmena única, amb un únic import per als dos centres de
150.000 euros, per tal que si, per qüestions de gestió
administrativa, no és possible escometre els dos centres que no
quedi una partida afectada i que no es puguin destinar després
aquells doblers a aquell centre que no s’han pogut dur a terme
perquè no hi ha hagut el solar o perquè els terminis
administratius no han permès començar-ho. Per tant, aquests
doblers es podrien emprar o s’empraran indistintament pels dos
centres.

Després, es proposaria una segona transacció en relació
amb les esmenes 16189 i 16190, pel que ha explicat també el
Sr. Reus, una és per al PAC de Manacor, i a l’altre, el PAC de
Can Picafort, demanaríem a la portaveu d’El Pi que desistís del
PAC de Can Picafort i, per contra, poguessin incorporar la
unitat de salut bàsica de Santa Margalida, que sí que es va
aprovar en els pressuposts de l’any passat, però que realment
encara estàvem pendents que es disposés de parcel·la.

Sr. President, després, si vol, li concretaré o ho diré més
poc a poc, perquè quedi constància de quines són les

transaccions. En qualsevol cas, queda pendent que la portaveu
d’El Pi les vulgui acceptar.

EL SR. PRESIDENT:

Parlàvem a la Mesa de quines esmenes es transaccionaven
per tenir-ho llavors clar. De totes maneres, ho aclarirem abans
de la votació.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Perfecte, molt bé. Després hi ha una cinquena esmena, que
és la 16206, relativa a alliberar espais a urgències de l’Hospital
d’Inca, realment aquí també proposaríem una transacció només
a l’import, no al concepte en si mateix, perquè creiem que,
òbviament, no es podrà gastar aquest 1,5 milions que demana
El Pi i la convertiríem en una esmena d’afectació, per import de
200.000 euros.

I per últim, l’esmena 16216, del trasllat del centre de salut
de Can Misses, es podria acceptar.

En relació amb la resta d’esmena d’El Pi, no les
acceptarem.

Quant a la instal·lació dels desfibril·ladors, ja ho ha dit fins
i tot la mateixa portaveu del Grup Parlamentari El Pi, realment
la proposició no de llei que es va aprovar a la Comissió de
Salut parlava de modificar la normativa o concretar a la
normativa quines característiques, quins paràmetres havien de
tenir els llocs per ser instal·lats aquests desfibril·ladors. I
òbviament, tots aquells que siguin competència o s’hagin
d’instal·lar a edificis públics, hauran d’anar a càrrec de doblers
públics, però no aquells que s’hagin d’instal·lar a centres
privats, com pugui ser un centre comercial. Per tant, per aquest
motiu rebutjaríem aquesta esmena.

I així mateix, per no allargar-me més i poder parlar de les
esmenes de Podem i de Ciudadanos, les altres d’El Pi també
quedarien rebutjades.

Quant a les esmenes de Podem, els acceptaríem les esmenes
16736 i 16734, ambdues per import de 25.000 euros, una
relativa a l’estudi per abordar la resolució de la problemàtica de
la pobresa farmacològica, i l’altra per a l’estudi de rehabilitació
o construcció d’un nou edifici en relació amb l’Hospital Verge
del Toro. En aquesta, si bé tenim coneixement que la
conselleria ja du a terme aquest estudi, doncs s’acceptaria
igualment perquè, òbviament, aquest estudi tendrà un cost, per
tant quedaria acceptada.

I a la tercera de les esmenes que té Podem, la 16735, es
proposaria una transacció per tal de mantenir el concepte, però
per a la creació d’aquest observatori en tost de 200.000 euros,
com proposa ara l’esmena, la transaccionaríem a 100.000, si li
sembla bé a la portaveu del Grup Podem.

I quant a les esmenes de Ciudadanos, no les podem acceptar
talment com estan formulades. I també n’hi ha tres a les quals
faria referència especial, perquè també han estat objecte de
debat recurrent a la Comissió de Salut. Una són les habitacions
dels malalts oncològics pediàtrics, d’oncologia infantil,

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 4 / 15 de desembre de 2016 1181

realment ha quedat clar que aquestes habitacions totes tenen
llum i totes tenen ventilació, si bé sí que és cert que sempre es
pot millorar i, per tant, hi ha un compromís, i ja es fa, d’ampliar
a les habitacions que es pugui amb una petita terrassa perquè
sigui més còmoda l’estada en aquestes habitacions.

Quant a l’increment de personal, ja ho he dit en relació amb
les esmenes del Grup Popular, el pressupost puja i per tant
aquest increment de personal ja està contemplat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps, ha d’anar acabant.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, estic acabant. I simplement fer referència a l’oficina de
defensa de l’usuari que demana que, igualment amb el que he
dit del decret de demora, doncs és un compromís de tota la
legislatura i per tant s’escometrà d’aquí a finals de legislatura.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica, en torn de cinc minuts. Té la
paraula la Sra. Sugrañes, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Bé, manifestar que, quant a les esmenes
presentades pels altres grups, en parlarem en el plenari, n’hi ha
qualcuna que es podria acceptar.

Quant a les manifestacions que han fet els diferents grups i
especialment la representant del Partit Popular, manifestar que,
tal com han fet uns i altres, l’únic que fan aquí és fer estudis,
estudis i plans.

Quant a la residència de Monte Toro, manifestar que no
parlam de la legislatura del 2011 al 2015, sinó que la
legislatura del pacte de progrés, el segon pacte de progrés, del
2007 al 2011, hi ha un totxo d’informes elaborats i per tant crec
que a aquestes alçades començar a fer més informes és voler
dilatar més i no donar solucions als problemes reals.

Quant a Son Espases, que això serveix per a tots també,
quant a Son Espases dir que, per descomptat, una residència per
als desplaçats no és precisament... nosaltres defensàvem un
annex al centre, no dins del centre.

I quan parlem de Granada i tot, que està molt bé aquest
centre, la residència de Can Granada, recordar-li que tot això
ho va fer, mal que els pesi, ho vam fer a l’anterior legislatura.

Bé, jo no parlaré de si barra, si cara, si etc., perquè no vull
entrar en aquest joc, però per descomptat sí que els de
manifestar que avui el discurs dels portaveus és com va ser el
de l’anterior pressupost, hem de defensar a ultrança aquest
pressupost sense... o sigui a capa i espasa, i veiem com es
contradiran, una vegada més, respecte de com va ser l’any
passat; tenim la representant de MÉS per Mallorca que deia que

els pressuposts compleixen els principis de transparència i
d’eficiència en la gestió i assignació dels recursos per garantir
les necessitats sanitàries de tota la ciutadania de Balears. Hem
vist que aquest any aquestes frases tan grandiloqüents no han
estat certes, hi havia un increment de doblers i no van saber
coordinar ni optimitzar perquè això funcionés.

Ens deien també, així com avui ens rebutgen esmenes de
noves infraestructures perquè els centres que es demanen estan
inclosos dins una planificació i anàlisi que es realitza;
actualment, a 11 de desembre, es deia que s’acabava el pla
d’infraestructures que servirà de guia per a la planificació de
totes les opcions, i un altre pla també per saber les necessitats
sociosanitàries. La Sra. Camps també ens parlava que el pla
d’infraestructures bàsicament estava finalitzat. Deia també que
aquests pressuposts suposen un increment important de dotació
a capítol 1, atenció primerenca, amb la qual cosa entenem que
totes aquestes necessitats de recursos humans quedaran
cobertes ja pel mateix pressupost, extrem que hem viscut aquest
any que no ha estat així.

Per tant, és una rera l’altra i, és clar, si hem de parlar de
barra i de cara dura, etc., doncs no tenim un pla de salut, que
deien que ja estava elaborat o pràcticament elaborat, ha passat
un any i continua sense estar elaborat. No tenim el pla
d’infraestructures sanitàries que ens deien en aquestes dates i
ens deien els representants en aquell moment, portaveus en
aquell moment, que ja estava pràcticament acabat, no està
acabat. No tenim el pla d’estratègia de salut mental. Doncs, per
tant, són molts de dies elaborant plans i no arribem a cap
banda.

Nosaltres mantenim totes i cadascuna de les nostres
esmenes, perquè creiem, una altra vegada, que aquests nous
pressuposts, com els darrers que van aprovar vostès, no serà
suficient per garantir les necessitats sanitàries als nostres
ciutadans. I, ja dic, pequen també quant a la gestió, perquè no
es tracta d’incrementar molt, d’incrementar el pressupost i de
posar molts doblers si a l’hora de gestionar-los no saben
gestionar.

Què més? Crec que ja no em deixo... res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la
Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Res, simplement donarem les gràcies
per acceptar les nostres esmenes i, a més a més, acceptarem
també l’esmena transaccionada.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Agrair l’esforç que s’ha fet per
transaccionar algunes de les nostres esmenes. Si els sembla bé,
la 16187 podria quedar “Condicionament dels centres de salut
de Portocolom i Cas Concos a Felanitx”, si fos així retiraria la
16188. I la 16187 seria de 150.000 euros, així com ha dit la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Després, la 16189 es convertiria en “Redacció de projectes
i inicis d’obres, si escau, evidentment, en els PAC de Manacor
i Santa Margalida”. També seria d’una quantitat de 150.000
euros, i així retiraria la 16190.

I de la resta eren canvis puntuals a les mateixes esmenes.

Dir que, bé, que els convit a fer un esforç més, que, per
exemple, la instal·lació de desfibril·ladors ja els dic que és a
zones públiques, per tant d’aquí al plenari s’ho pensi, a veure
si podem arribar a una entesa.

I pel que fa referència a la resta de grups parlamentaris,
només diré al Grup Mixt perquè a tres esmenes els votaré no,
perquè a la resta, tant al Grup Parlamentari Popular o al Grup
Mixt o votaré sí o m’abstendré; però votaré que no a la 16283
i 16292, que és el canvi d’ubicació de la planta d’oncologia
infantil de Son Espases, per l’explicació que se’ns va donar,
que també hi ha altres infants malalts que tenen una durada
llarga dins l’hospital, i també que es va dir que s’estudiaria la
possibilitat de fer els canvis. Per tant, no vull donar suport a
obligar a posar només els infants d’oncologia.

I per altra banda, a la 16332, per possibilitar el
trasplantament d’hepatitis a les Illes Balears, també la votaré
actualment que no, perquè hi ha altres especialitats que ja
existeixen aquí i que no estan al cent per cent, per tant crec que
no hem d’entrar noves especialitats fora millorar les que tenim
i poder-les derivar així com pertoca a altres comunitats, perquè
sí que ho tenen més per mà i estan més especialitzades i, per
tant, no mesclar-les totes.

Per a la resta, ja votaré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, la
Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, comentar a la
portavoz del Grupo Socialista que, por lo que ha comentado
acerca del Defensor del Usuario, efectivamente, que ha
comentado que es para toda la legislatura, efectivamente eso
quiere que no lo tienen incluido en ninguna partida para este
año. Y yo quiero recordarle que en el debate del estado de
política de las Illes Balears se aprobó una propuesta de
resolución de Ciudadanos, que sale en BOPIB núm. 66, donde
dice que el “El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de restaurar la figura del Defensor de l’Usuari del
Sistema de Salut el perfil de la qual ha de ser independent i les
funcions de la qual han de desenvolupar-se amb plena

autonomia. Per això, el Parlament insta el Govern balear a
nomenar, el 2017, el Defensor de l’Usuari del Sistema de Salut
de les Illes Balears.”

Por lo tanto, yo creo que si usted misma ha dicho que será
a lo largo de la legislatura quiere decir que no lo tienen para
este 2017, cosa que sí que aprobó y sí que le pediría que
entonces sí que aprobaran esta enmienda, para que esta oficina
del usuario este año sí que tenga una partida para ella.

Luego, comentar que, efectivamente, la dotación en el ib-
salut no es suficiente, por eso hemos hecho todas las enmiendas
para aumentar el personal.

Y nada más, comentar que hemos dotado a la planta de
oncología infantil, porque yo creo que sí que es necesario este
cambio, porque aunque se hagan pequeñas terrazas, que no
sabemos cuándo se harán, esas terrazas van a dar debajo a un
parking y enfrente, a dos metros, un edificio gris, o sea no
tienen ninguna vista ni tienen luz, seguirán sin tener luz;
entonces creo que sí que se debería hacer este cambio. Es cierto
que, seguramente, podría suponer el cambio de toda la planta
de oncología infantil para que no haya en los ascensores, arriba
y abajo, adultos mezclándose con niños, pero bueno, para esto
esta la Gerencia y la predisposición a hacer bien las cosas.
Aunque llevamos seis años, desde el 2010, con una ubicación
errónea, yo creo que todo se puede modificar cuando hay
realmente ganas de modificar e ir a mejor.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica, també per un temps de cinc
minuts, té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Jo només dues coses: una, agrair la
predisposició d’El Pi també en les transaccions que s’han
proposat per part del Grup Socialista, nosaltres hi donarem
suport, i també a la transacció que s’ha proposat a l’esmena
16735 de Podem, la transacció que ha proposat el Grup
Socialista a la qual també hi donarem suport.

I després un comentari respecte del que ha dit la Sra.
Sugrañes, que a la mateixa intervenció s’ha queixat de fer molts
estudis i a la vegada d’encara no tenir el pla de salut, i jo li vull
recordar que, sí, que fa un any i mig i encara no tenim el pla de
salut, però que a la passada legislatura en quatre anys no es va
fer el pla de salut, i això que hi havia un diagnòstic fet de l’any
2010. Per tant, nosaltres apostam perquè es faci aquest pla de
salut i ens agradaria tenir-lo com més aviat millor, no el tenim
encara, però esperem dins aquesta legislatura, a diferència de
l’anterior, sí que n’hi hagi.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la
Sra. Patrícia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Breument, també vull agrair l’esforç dels grups que
accepten les transaccions, dir que votarem a favor de les
transaccions. I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, moltes gràcies, president. No entraré a tornar justificar
el vot en contra de les esmenes del Grup Popular, ja ho he dit
abans i, en qualsevol cas, en plenari ho reiteraré.

Quant a les transaccions d’El Pi, correcte, Sra. Sureda, es
podrien retirar aquestes que ha anomenat, la 16188 i la 16190,
i reconvertir o transaccionar la 16187, en primer lloc, i la
16189, en segon lloc.

Després, entenc que accepta la transacció a la 16206,
canviant l’import.

I després, ja li hem anunciat que sense cap tipus de
transacció ja acceptàvem la 16216 igualment. 

Quant a les esmenes de Ciudadanos, Sra. Ballester, aquesta
proposta de resolució del debat de política general vostè l’ha
llegida literalment, parla de nomenar un director. Jo li dic que
crear tota l’estructura d’aquest defensor de l’usuari és una
qüestió de voluntat política, igual que ho és... va ser llevar-lo
en el seu moment i que la conselleria disposa de recursos propis
per poder afrontar açò quan s’hagi de fer. No té per què no
nomenar-se dins el 2017 aquest director de la defensa de
l’usuari. 

Quant a la ubicació de les habitacions dels malalts infantils
d’oncologia, de veritat que li recoman que visiti Son Espases,
jo ho he fet, i realment aquesta idea que jo tenia de com eren
les habitacions, després de sentir-la a vostè, així com realment
són, bé, realment les proves empíriques moltes vegades són
més contundents del que un es pugui imaginar quan no ho
coneix. 

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar a la votació fem un recés de tres minuts per
aclarir les esmenes transaccionades.

EL SR. PRESIDENT:

... diputats... procedirem a la votació de les esmenes parcials
a la secció 18, de la Conselleria de Salut. Procedirem a la
votació individual de cada una de les esmenes.

Començam la votació de les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular. 

Esmena RGE núm. 16548.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16614.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16543.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16545.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16549.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16605.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16606.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16607.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Zero abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16608.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16609.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16610.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16611.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 a favor, 7 en contra... i 2 abstencions.

Em sap greu, és la primera vegada que...

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16612.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16613.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16615.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16616.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16631.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 a favor, 7 en contra, 2 abstencions... 8 en contra, 2
abstencions.

Perdó. És que aixecau la mà... Tu t’has abstingut.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, s’ha abstingut.

EL SR. SECRETARI:

I El Pi també. Hi ha dues abstencions. No em confongueu

És 4, 7, 2, no?

4 a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16697.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor i 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16547.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16546.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16544.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

4 a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16550.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16603.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16604.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16551.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7... 6 a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16552.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

Esmena RGE núm. 16736.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

Ah, clar, d’acord. 9, 4 perdonau.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16734.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 0 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena transaccionada RGE núm. 16735.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Esmena RGE núm. 16157.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16220.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16221.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16187.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Votam la RGE núm. 16193.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Repetim la votació i començam per la votació de l’esmena

RGE núm. 16193.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena transaccionada RGE núm. 16187.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 16188 ha estat retirada.

Votació de l’esmena transaccionada RGE núm. 16189.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, 0 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 16190 ha estat retirada.

Passam a votar l’esmena RGE núm. 16191.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16194.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16204.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16205.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena transaccionada RGE núm. 16206.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16195.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16196.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16217.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16216.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16192.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt-
Ciudadanos.

Esmena RGE núm. 16281.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16282.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16283.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16284.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16290.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16291.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16292.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16304.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16307.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16332.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16275.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16276.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16277.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16279.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16280.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena d’avui al Servei de Salut
i del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, donat que l’esmena

RGE núm. 16278 ha estat retirada.

La que passam a votació és la RGE núm. 16329.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fem un recés d’un minut per si s’han de fer
substitucions de diputats, per passar al debat de la següent
secció.
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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc voldríem saber si hi ha substitucions o canvis
respecte de la comissió per a les intervencions del debat
número 11.

Canvis? Substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, president,  Isabel Oliver substitueix Silvia Limones.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

EL SR. JARABO I VICENTE:

I Alberto Jarabo substitueix Marta Maicas.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo, Rafael Nadal.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Salvador Aguilera, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Debat 11, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb les seccions i
entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, esmena RGE
núm. 16391. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
esmena RGE núm. 16421. Secció 77, Institut d’Estadística de
les Illes Balears, esmena RGE núm. 16701. Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16423.
Escola d’Hoteleria, esmena RGE núm. 16424.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria; al programa 322A,
ocupació i inserció laboral específics, esmenes RGE núm.
16445, 16446, 16447, 16448, 16449; al programa 324A, salut
i prevenció de riscs laborals, esmenes RGE núm. 16440,
16441, 16442, 16443, 16444; al programa 723A, promoció
industrial, esmenes RGE núm. 16450, 16452 i 16451; al
programa 761A, ordenació i promoció comercial i empresarial,
esmenes 16453 i 16454. A la secció 76, Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, al programa 322D, foment i gestió de
l’ocupació de les Illes Balears, esmenes RGE núm. 16574,

16456, 16455, 16457, 16458, 16459. Institut d’innovació
empresarial de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16460.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, s’han presentat les
esmenes següents: al programa 322A, ocupació i inserció
laboral específics, esmenes RGE núm. 16761, 16762; al
programa 322B, gestió de relacions laborals, esmena RGE
núm. 16759; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial i empresarial, esmena RGE núm. 16756. Secció 76,
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D,
foment i gestió d’ocupació de les Illes Balears, esmenes RGE
núm. 16757, 16758 i 16760.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, al programa... 000A, nous programes i no
classificats, l’esmena RGE núm. 16168.

Pel Grup Parlamentari Mixt Ciutadans, al programa 141D,
planificació i ordenació de la política econòmica, esmenes RGE
núm. 16268, 16269; al programa 324A, salut i prevenció de
riscos laborals, esmena RGE núm. 16314; al programa 723A,
promoció industrial, esmenes RGE núm. 16273, 16274; al
programa 761A, ordenació i promoció comercial i empresarial,
RGE núm. esmenes 16294 i 16315. A la secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D, foment i
gestió d’ocupació de les Illes Balears, esmenes RGE núm.
16320, 16263, 16267, 16266, 16272, 16321, 16262, 16264,
16265. Institut d’innovació empresarial de les Illes Balears,
esmena RGE núm. 16325 i esmena RGE núm. 16326.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i per un temps de
deu minuts comença el Grup Parlamentari Popular amb el Sr.
Santiago Tadeo. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
en aquests pressupostos i en aquesta conselleria en concret hem
presentat al voltant de 27 esmenes, de les quals n’hi ha cinc que
són esmenes a la totalitat, que el seu debat el deixarem per al
Plenari de la setmana que ve; estan presentades tant a la
conselleria com al SOIB o a qualsevol ens que depengués
d’aquesta conselleria, de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria.

A partir d’aquí hem presentat també tot un seguit d’esmenes
parcials que van englobades un poc, o van dirigides, millor dit,
un poc al que ha estat també el debat en aquest any i mig que
duim aquí en el Parlament quant a temes de l’economia i
d’aquesta mateixa conselleria. He de dir també que les partides
de baixa, com que moltes vegades hi ha problemàtica, estam
oberts a canviar qualsevol partida de baixa si hi ha en qualsevol
moment qualsevol proposta de transacció. El que consideram
important, lògicament, són les altes.

Les esmenes parcials presentades estan en diferents blocs,
podríem dir, d’alguna manera; unes són per incrementar les
partides de prevenció de riscos laborals i de salut laboral; crec
que en aquest sentit no hi ha en el pressupost, si bé incrementa
no hi ha un esforç en aquest sentit. Un altre tema també que
creim que és important i en un altre bloc van dirigides al tema
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de la indústria, ja sigui afavorir la indústria o per al pla
d’indústria. El comerç, lògicament. També donar suport a
l’emprenedoria, als emprenedors i a la internacionalització i
l’exportació per les empreses. I a part, lògicament, també hi ha
un grup d’esmenes que van a tot el tema de la inserció laboral
dels colAlectius més desfavorits. I després també per intentar
que no hi anam d’acord , com vam dir ja al principi d’aquesta
legislatura, el criteri quant a formació i quant a deixar de
banda, per dir-ho de qualque manera, les acadèmies privades de
formació.

Dit açò també hem de manifestar, i ho diré ara, que quant a
les esmenes de Podem, de Ciudadanos i d’El Pi que han
presentat a aquesta conselleria, hem de dir que si bé n’hi ha
algunes que crec semblants a les nostres i mantenim els
mateixos criteris i les mateixes línies són susceptibles de votar-
hi a favor, idò farem avui una abstenció de totes elles i
deixarem el vot per acabar-ho de definir dins la setmana que ve
en el Ple que tindrem al respecte.

A partir d’aquí, com deia, i per anar desgranant un poc les
esmenes, l’esmena 16445 fa referència a fer programes
específics i concrets per temes d’inserció laboral de víctimes de
violència de gènere. També n’hi ha una altra per a incentius a
la contractació d’aturats de llarga durada, crec que aquí fins i
tot el colAlectiu es va reunir, crec, amb tots els grups
parlamentaris en aquest sentit que, malgrat hi havia més
recursos per als aturats de llarga durada, idò no en sortien, i
probablement quan un mira les xifres d’atur i s’analitzen veim
que els aturats de llarga durada idò potser són gairebé un 30%
dels aturats que hi ha, la qual cosa és símptoma d’un colAlectiu
que és molt mal de fer que... que té moltes dificultats, ho direm
així, de tornar-se a reincorporar al mercat laboral.

Lògicament, i governi qui governi i faci el debat qui faci el
debat dels pressupostos dins aquesta conselleria, també més
incentius per a la contractació de joves; crec que és una esmena
presentada d’una manera reiterada per la importància que
lògicament té, i més en aquest període de crisi que hem viscut.
Els colAlectius -lògicament una altra esmena- en risc d’exclusió
social d’una manera general. També incrementam una major
dotació per a la millora de la conciliació de la vida laboral i
familiar. 

Com havia dit abans, també, per exemple a l’esmena 16440,
que fa referència a una dotació per a ajuntaments, com també
n’hi ha una altra que fa referència als consells insulars i també
per a empreses per tal d’incrementar la formació en la
prevenció de riscos laborals; al cap i a la fi la sinistralitat a les
Illes Balears ha anat creixent, som de les comunitats autònomes
que té un índex per 1.000 treballadors dels més elevats, i crec
que en aquest sentit s’ha de fer molta feina. També en aquest
sentit també hi ha una esmena, que és la 16444, de recursos per
al Pla de seguretat i salut laboral.

Com deia abans també l’any passat vam posar una esmena
referent a la dotació per al Pla industrial de les Illes Balears de
10 milions d’euros; enguany som conscients que el Govern o
als pressupostos hi figuren, al projecte de pressuposts figura
una dotació ja de 2 milions d’euros, idò feim aquest esmena per
8 milions d’euros.

També duim una esmena concretament per al sector
industrial de les Illes Balears per intentar ajudar en els seus
costos d’insularitat i de doble insularitat, també dúiem una
esmena l’any passat que crec que... per als pressupostos del
2016 i ho tornam reiterar als pressupostos del 2017, d’un pla de
millora conjuntament amb altres administracions,
concretament, probablement els ajuntaments, també a vegades
els consells insulars per a la millora dels polígons industrials,
crec que també és un tema important.

 A partir d’aquí, la 16453 fa referència a ajuts a l’empresa
per a l’exportació, també ajuts..., una altra esmena fa referència
al comerç de proximitat, per a ajuts a inversió en noves
tecnologies, també en un debat que hi va haver a la Comissió
d’Economia en el seu moment, crec recordar que era a la
Comissió d’Economia, per a l’oficina del SOIB, per al (...) de
Santa Eulàlia, per al tema d’arrendament i equipament, també
hem presentat una esmena respecte d’això.

I després ve tot un conjunt d’esmenes que fan més
referència al tema de la formació, dels centres privats de
formació, de les acadèmies de formació i centres de barris.
Aquí crec que..., bé, hi ha hagut un canvi de criteri a fer la
formació cap al sector ... que només ho faci gairebé el sector
públic; creiem que a més açò es deixa a un..., no s’ha fet d’una
manera, a més, consensuada, crec que, a més, es deixa de banda
tot un sector productiu que és el sector de les acadèmies
privades de formació, amb un perjudici que se’ls crea, no? I a
partir d’aquí, crec que, a més quan no està consensuat, el que
vull dir és que, com que no és un criteri compartit,
probablement en el cas de canvis de govern hem de veure si es
manté amb la qual cosa tampoc no és bo ni recomanable.

També un pla... també demanam una dotació per a plans
específics de la promoció i foment de l’autoocupació. Crec que
en aquests moments també és important pensar en
l’autoocupació, la internalització, l’emprenedoria que també fa
referència a l’esmena 16460 i he volgut fer una visió, perquè a
més quedi així al Diari de Sessions, de totes i cadascuna de les
esmenes que hem presentat, que són susceptibles, lògicament,
si es considera oportú, de qualsevol transacció ja sigui en
partides de baixa o en el concepte o d’afectació i addició, el
que trobin oportú, quedam a la seva disposició.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, sobre el que acaba de
parlar el portaveu del Partit Popular nosaltres entenem que és
important ajudar el sector industrial i pensam que el pla
d’indústria ha d’ajudar en això. A més, crec que la Conselleria
de Treball fa una bona feina en aquest sentit en una comunitat
autònoma que ha perdut gairebé el 50% de la seva indústria els
darrers anys. 
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Crec que ha estat una tasca oblidada per part de les
autoritats de les nostres illes i que hem de posar tots els
esforços necessaris per tractar de revertir aquesta situació;
també per... aquest canvi de model productiu tant anhelat, tan
anomenat però en el qual mai no s’ha invertit vertaderament en
aquesta comunitat autònoma.

En aquest sentit van les nostres esmenes, perquè pensam
que aquest anhel d’un canvi de model productiu del que tant es
parla en aquesta comunitat ha de venir acompanyat d’una sèrie
de mesures i d’una sèrie de... bé, d’influència en els
pressuposts. Per això nosaltres hem presentat esmenes tant
d’afectació com de substitució, per iniciar un pla de transició
energètica a la nostra comunitat autònoma.

Pensam que no tenim excusa per no ser pioners en aquest
sentit en una comunitat autònoma que té gairebé 300 dies de sol
a l’any i pensam que podem fer-ho, a més, d’una manera
transversal. El pla de transició energètica que nosaltres
proposam, i que també es veu recollit en les nostres esmenes a
la Conselleria de Treball, ha de tenir quantitats econòmiques en
aquesta conselleria, però també a la Conselleria de Territori,
Mobilitat i Energia.

Per això hem posat una esmena d’1.500.000 euros per a
formació de futurs treballadors del sector que tengui a veure
amb la transició energètica i 200.000 euros per a la contractació
pública, que es pugui veure afavorida per aquest pla de
transició. A més consideram que aquest pla s’ha d’iniciar amb
tasques d’eficiència energètica i d’aïllament d’edificis als barris
que més ho necessiten, als barris que pateixen pobresa
energètica.

És cert que la pobresa és una qüestió transversal, no només
existeix la pobresa farmacològica per una banda, la pobresa
energètica per una altra, sinó que és una qüestió transversal i
nosaltres pensam que s’ha d’unir i en aquest sentit també s’ha
d’unir a aquest canvi de model productiu al qual feia menció
abans, i sense oblidar-nos de les persones que han patit més
aquesta crisi estafa des del principi que són els més joves que
s’han hagut d’anar de la nostra comunitat autònoma i que són
els nostres majors de 45 anys completament oblidats de les
polítiques econòmiques i laborals del Sr. Rajoy.

Sabem la gestió que s’ha fet dels plans del Govern estatal
que, malgrat siguin ineficients, es podrien haver aprofitat més
en aquesta comunitat autònoma; sabem de la mala gestió que
s’ha fet de la garantia juvenil.

Per això nosaltres hem posat una esmena per afavorir
l’emprenedoria juvenil en la nostra comunitat, perquè no tanta
gent hagi d’agafar l’avió i anar-se’n fora i també hem posat una
esmena per afavorir la inserció i la formació dels majors de 45
anys, persones que tenen un atur de llarga durada i que no
poden participar en igualtat de condicions al nostre mercat
laboral.

Després tenim una esmena també per afavorir aquest canvi
de model productiu quant a la formació en TIC; una esmena
sobre economia social i economia democràtica, nosaltres venim
dient des del principi que no pensam que hi hagi democràcia si
no hi ha democràcia econòmica, si no hi ha corporativisme, si

no hi ha associació entre treballadors i treballadores que puguin
apostar per una economia diferent, per una manera d’entendre
el benefici comú d’una manera diferent.

També en aquest sentit i relacionant-ho amb el nostre pla de
transició energètica, nosaltres hem posat una esmena per
augmentar encara més, encara més que el nostre acord de
mínims amb el Govern aquest programa que serà de 600.000 i
ja ho discutirem amb la Conselleria de Territori.

I la darrera esmena que tenim va en la línia d’organitzar una
fira de treball a Eivissa, però entenem, i hem parlat amb el
Govern i amb els grups parlamentaris, per tal de fer una
transacció i que aquesta esmena inclogui també l’illa de
Menorca. Pensam que tots els esforços que facem perquè hi
hagi més gent contractada en la nostra comunitat autònoma, no
en treballs precaris, sinó amb una qualitat laboral major, idò ha
de venir acompanyada d’iniciatives públiques com aquesta.

No deixam de banda també les baixes que fem a aquesta
conselleria, de diferents programes agafam doblers i els duim
a la Conselleria de Medi Ambient per tal de lluitar contra els
fondeigs que arrasen la nostra posidònia i per afavorir encara
més la Reserva de la Biosfera de Menorca. Ens sembla que és
evident que aquesta conselleria creix un 34% aquest any i
pensam que hi ha recursos suficients per dur a una altra
conselleria. En tot cas, consideram que el treball del conseller
en aquest sentit és bo, però nosaltres volem contribuir al fet que
sigui encara millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, nosaltres a
aquesta secció hem presentat una esmena. Aquesta esmena
parla d’allunyar el cablejat d’alta tensió del centre d’Alcúdia,
és una problemàtica crec que per tots coneguda, igual que per
tots conegut és el compromís polític per part de l’ajuntament,
del Consell de Mallorca i del Govern de trobar solució a aquest
fet. Se suposa que hi haurà un cost d’1.800.000 euros, una xifra
molt llunyana als 3 milions inicials que s’havien parlat, i
tècnicament aquest canvi de traçat l’hauria de demanar el
Govern perquè és l’administració competent i com a tal la
Direcció General d’Indústria. Per això aquesta esmena de
600.000 euros a aquesta secció.

Agrairia, ja que és un compromís, com dic, per part del
Govern, que es tengués en compte aquesta esmena i se cerqui
i es trobi solució perquè és urgent i crec que hi ha molta gent
dins Alcúdia que lluita perquè així sigui i s’han fet diferent
reunions rere, jo tenc una còpia, es va fer dia 12 de novembre
per part del consell i crec que també per part del Govern,
malgrat sigui complicat, que ho entenem, s’hauria de fer aquest
pagament per fer aquest canvi de traçat. 
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Per tant, de la resta de grups parlamentaris de la mateixa
manera que amb les altres seccions escoltam les propostes, les
hem mirades i votarem abstenció o vot favorable segons
l’esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos té la paraula el Sr.
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem presentat
un total de 18 esmenes a aquest apartat de la llei, totes parcials,
n’hi ha, per exemple, la 16268 i 269, que són referides a
l’Escola d’Hostaleria, amb un objectiu que és el de millorar el
coneixement de les llengües estrangeres i també de fomentar
estudis, programes, estades a l’estranger d’intercanvi. En aquest
sentit lingüístic també tenim una esmena, la 16267, que té com
a objectiu en aquest cas empreses privades també afavorir
l’atenció al públic i el domini de les llengües estrangeres.

L’esmena 16314, aquesta ja en el camp de la salut laboral,
és una esmena que demana una campanya de formació i
prevenció i de correcció dels riscos ergonòmics, riscs
psicosocials per a treballadors de diferents sectors econòmics. 

Després tenim una esmena, en aquest cas al camp de la
promoció industrial, també de traspàs a empreses privades, en
vista a la internacionalització, l’exportació dels seus productes.
També una altra en el mateix sentit, però ja vinculada
específicament al sector primari. 

Una altra esmena, la 16294, aquesta té com a objectiu
augmentar la quantia, la línia d’ajuda a autònoms i
emprenedors, des del punt de vista de la promoció de productes
i de serveis.

Dues esmenes, en aquest cas és la mateixa, una de
substitució i l’altra d’afectació, que tenen com a objectius, la
315 i la 325, promoure l’accessibilitat de persones amb
mobilitat reduïda en el camp de les petites i mitjanes empreses. 

La 16320 és una esmena que té com a objectiu el pagament
d’un deute o, es digui com s’hagi de dir, a empreses privades
de formació ocupacional, hi ha uns doblers que encara no s’han
satisfet. La 16321 el mateix referit en aquest cas a alumnes i
empreses colAlaboradores en l’acollida d’aquests alumnes que
també estan pendents de rebre unes determinades quantitats
relacionades amb justament aquestes pràctiques que s’havien
fet. 

Hi ha després un bloc de tres esmenes que segueixen estan
relacionades amb el SOIB, com les anteriors, però que tenen a
veure amb les oficines i amb qüestions que afecten la seguretat
o les millores en general d’aquestes oficines, són les esmenes
16263, 16262 i 64. 

L’esmena 16266 proposa una ampliació dels programes
Visibles a majors de 45 anys sense feina i sense càrregues

familiars. Fins ara aquest programa s’ha destinat de manera
preferent a persones amb càrregues familiars i això ha fet que
aquelles que no en tenien, però que es trobaven en condicions
igual de precàries que es podien trobar les que tenien càrregues
familiars quedassin sistemàticament excloses perquè, diguem,
les quantitats no hi arribaven. Demanam amb aquesta esmena
que hi pugui haver una partida, una quantitat, un contingent
dintre dels pressuposts que estigui destinat específicament a
aquestes persones.

La 16272 té a veure amb polítiques d’ocupació destinades,
en aquest cas, a discapacitats i a víctimes de violència de
gènere. 

Finalment, la 16265 demana la creació, una renovació o una
agregació d’una nova web del SOIB perquè creiem que
realment és absolutament necessari en aquest moment
modernitzar sobretot un instrument que és tan important de cara
a l’accés de qualsevol ciutadà que cerqui feina.

Res més. Respecte de les esmenes dels altres grups com
sempre dependrà de cada esmena el sentit del nostre vot i com
sempre també les esmenes que consisteixin a llevar doblers del
deute i a colAlocar-los a una altra banda no les votarem a favor,
les votarem en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a torns en contra, també per un temps de deu
minuts. Té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Bé, el portaveu del Grup Popular, el
Sr. Tadeo, no ha fet defensa de les esmenes a la totalitat,
entenem que, com ha dit, les reserva per debatre en el Plenari,
però jo sí que vull comentar la importància que tenen aquests
pressuposts de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
amb un augment considerable del 37,4% i en dos anys un
55,5%. Un increment que, en part, ve pel Programa de garantia
juvenil, que avança el Govern amb fons propis, i que després
també aporta l’Estat, però també amb apostes importants que
incideixen en el model econòmic, i ho dic també perquè en el
debat d’ahir sobre el pressupost d’Innovació i Turisme es fa
referència als pocs recursos en temes de canvi de model
econòmic i ja explicava en aquell moment que el canvi de
model econòmic no només són les partides d’ajudes que pugui
donar la Direcció General d’Innovació sinó que hi ha altres
com, per exemple, la feina que es fa a Indústria amb la
tramitació de la Llei d’indústria, que ja està en fase
d’avantprojecte, i el Pla d’Indústria que ja es contempla en
aquests pressuposts. Una cosa que era molt necessària, des de
fa anys, i que es pressuposten ja unes partides.

També l’aposta que fa per la dinamització del comerç i pel
foment de l’autoocupació. És cert que en moltes polítiques per
molt que hi posem sempre farà falta. El Sr. Tadeo deia que
trobava que no s’augmentava prou les relacionades amb el tema
de prevenció d’accident laborals, nosaltres creim que hi ha un
augment, sempre s’hi poden destinar més recursos, però creim
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que és un tema que es reflecteix en el pressupost i que està ben
dotat.

Com també aquelles que fan referència als aturats de llarga
durada i als aturats de més de 45 anys. En aquest sentit vull dir
que donarem suport a moltes de les esmenes que ha presentat
Podem perquè també evidencien, de qualque manera, aquesta
aposta que hi ha en els pressupost i, diguem-ne, ajuden a definir
millor, estic parlant, per exemple, de l’esmena 16757, de 3,5
milions d’euros, d’afectació, per a contractació i formació
d’aturats de més de 45 anys. També en l’aposta de les noves
tecnologies i per això també donarem suport a la 16758,
formació dual en TIC, de Podem. La 16760, de formació en
transició energètica.

D’altra banda, també hi ha una aposta per fomentar i donar
suport a l’economia social i en aquest sentit també donarem
suport a la 16759. I també la 16761, relacionada també amb el
Pla de transició energètica, que va relacionada també amb la
16760.

Quant a les esmenes del Partit Popular, n’hi ha dues amb les
quals estaríem parcialment d’acord, en qualsevol cas després de
parlar-ne amb el Grup Socialista, ells proposaran una
transacció, que serien la 16458 i la 16460, que (...) els temes de
cursos de formació, que nosaltres entenem que no hauria de ser
finançar les acadèmies, sinó en tot cas fer convocatòries. I les
ajudes d’internacionalització i emprenedoria, que creim que es
podrien transaccionar també ajustant l’import.

També he de dir que de les esmenes de Ciutadans
n’acceptarem moltes. Així com el Partit Popular i és habitual
que l’oposició faci esmenes a la totalitat, també vull dir que el
fet que Ciutadans no hagi presentat una esmena a la totalitat...

(Remor de veus)

Ara no sabia si m’havia despistat. El fet que Ciutadans no
hagi presentat una esmena a la totalitat també evidencia de
qualque manera per a nosaltres, jo ho interpret també com un
reconeixement que és un pressupost potent, el de la Conselleria
de Treball, amb un increment important per a totes aquestes
polítiques.

En aquest sentit acceptaríem la 16268, de millora de llengua
estrangera a l’Escola d’Hoteleria, també acceptaríem la 16320,
la 16263, la 16272 de polítiques d’ocupació per a colAlectius
més desvalguts, com discapacitats i víctimes de violència de
gènere, i la 16264.

Després hi ha altres esmenes que les podríem, amb petites
correccions, acceptar també, però en qualsevol cas com que
hem acordat amb el Partit Socialista que ells en tot cas
proposaran les transaccions oportunes.

D’altra banda l’esmena d’El Pi entenc que és un tema
complex evidentment, però en tot cas entenc que hi ha les
competències d’indústria, però no sé si seria un aspecte més a
discutir dins el pressupost d’energia. No ho sé. En tot cas no li
donam suport.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo excuso l’assistència del Sr.
Castells, que és el portaveu d’aquesta Comissió de Treball, i
ens reservam la paraula per al plenari. Em sap greu.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Oliver.
No? Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Partit Popular no volia parlar
de si el pressupost era o no. Nosaltres pensam que aquest
pressupost és un dels pressuposts que exposa de manera més
clara el full de ruta d’aquest govern. Pensam que aquest
pressupost és un pressupost que posa damunt la taula en xifres
allò perquè s’està treballant de manera important, que és per
una banda treballar per a les persones quant a la formació i
l’ocupació i, de fet, es veu que es protegeix el treball, el SOIB
té un augment considerable. 

Hi ha la Direcció General de Treball que està dotada en 14
milions. Jo crec que és una aposta important per a totes les
polítiques de treball i sobretot una aposta important per a
polítiques actives, polítiques actives que durant els anys
anteriors no havien estat dotades correctament. Pensam que
cada vegada anam millorant i pensam que es millora en tots els
aspectes, perquè per una banda tenim un pla d’ocupació que
està perfectament dotat i que té sous per poder arrancar i
generar l’ocupació de qualitat que és la que cerca i, a més a
més, això va acompanyat amb un Pla d’indústria, de promoció
industrial i un Pla de comerç que permet complementar
l’activitat econòmica que millora el treball. 

Així i tot també hem de dir que malgrat tot, també en
ocupació, i ho he dit sempre, en ocupació i en educació mai
n’hi ha prou. En polítiques actives sempre se n’hi poden posar
més, però pensam que de moment hi ha hagut un canvi
qualitatiu i quantitatiu respecte dels pressuposts i a la dotació
de les polítiques actives de les legislatures anteriors. I, per tant,
pensam que sí, que són uns pressuposts adients. I la prova és
que s’han presentat menys esmenes que altres anys i esmenes
que es poden fins i tot acceptar.

El que resulta curiós és que -i amb això passo a les
esmenes- el Partit Popular que durant la legislatura anterior per
una banda deia que el deute era intocable i les polítiques
actives no es podien fer perquè no hi havia sous, ara
curiosament fa esmenes imputant polítiques actives a deute. És
a dir, el canvi és de 180 graus, passem de no poder tocar deute
a imputar a deute polítiques actives. 

Una de les esmenes molt curioses és la 16455, que és la
d’escoles taller, cases d’ofici i d’altres, que durant la legislatura
anterior van estar desmantellades o tancades, els tallers

 



1196 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 4 / 15 de desembre de 2016

d’ocupació, les cases d’ofici van estar tancades gairebé i ara
vol fer una esmena de 10 milions i a més a més imputables a
deute. És a dir, les polítiques actives ja es poden imputar a
deute. Per tant, pensam que hi ha tot un canvi substancial,
nosaltres ens n’alegrem, és a dir, ja veu el Partit Popular
sobtadament que les polítiques actives són una passa per tirar
endavant i per tant, vol posar sous. Però també li he de dir que
les polítiques actives s’estan duen a terme de manera molt
important per part d’aquesta conselleria i pensam que tenen una
dotació suficient.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, com ja hem dit
anteriorment, nosaltres proposarem una transacció de l’esmena
16458. La 16458 pensam que s’ha de transaccionar, no la
quantitat, perquè són 4 milions d’euros i pensam que 4 milions
d’euros és una xifra important per a la formació, fem una gran
aposta per la formació. Però sí que ens agradaria transaccionar
el text. El text que per una banda nosaltres li oferiríem que fos
una partida per a una convocatòria de formació de lliure
concurrència per a la Formació Professional ocupacional. És a
dir, no directament per a les empreses privades, sinó de lliure
concurrència, que és el que s’ha de fer.

I també hauríem de transaccionar la 16460. És una d’ajudes
a l’exterior que hauríem de transaccionar conjuntament amb
una que ha presentat Ciutadans. El partit Ciutadans ha presentat
l’esmena 16274 i per part del Grup Socialista li oferim
transaccionar les dues per un import de 300.000 euros.

I pel que fa a la resta d’esmenes no les podem acceptar; ja
dic, moltes són esmenes que el que fan és imputar a deute,
imputar a deute el Pla industrial; tot el que en la legislatura no
es va fer ara es fa i a més a més s’imputa a deute; tot el que és
el pla d’indústria imputa a deute 12.600.000 euros per al Pla
d’indústria. Tot el que són polítiques actives, imputa a deute les
polítiques actives. És a dir, a la Conselleria de Treball el Partit
Popular fa unes esmenes de 29 milions, gairebé imputats tots a
descomptar de deute.

Per tant el discurs es trenca una mica. Per una banda,
diguem, no podem reduir deute, que és el discurs que teníem
fins ara, i ara canviem no sols sí que podem reduir deute, sinó
que a més a més canviem el tipus de polítiques que podem fer.

Respecte de l’esmena d’El Pi he de dir que entenem que no
és competència d’aquesta conselleria, s’hauria de passar a la
Conselleria de Territori. 

I respecte de les esmenes de Podem pensam que sí són
acceptables perquè fomenten tot allò que hem dit de foment de
l’ocupació, de la contractació i demés; per tant dóna impuls a
les polítiques de contractació. El que passa és que sí que
m’agradaria fer una esmena a la 16756 i canviar el centre de
cost, canviar el centre de cost que està imputat a la Direcció
General de Comerç i imputar-lo a la Direcció General de
Treball, el 19301 pel 19601. I respecte de l’esmena de la Fira
de treball pensam que és una idea interessant; el que passa és
que consideram que s’ha de fer la Fira de treball tant a Eivissa
com a Menorca, i per tant oferiríem fer una transacció de
canviar la Fira de treball a Eivissa per Fira de treball a Eivissa
i a Menorca, augmentant la quantitat de 40 a 60.000 euros.

Respecte de les esmenes de Ciutadans, he de dir que sí que
es poden acceptar totes aquelles referides a la seguretat de les
oficines del SOIB i determinats arranjaments per llevar barreres
arquitectòniques. Per tant pensam que sí que es poden acceptar
les esmenes 16320, 16263, 16264, i l’esmena 16268, però
l’esmena 16267 pensam que potser la quantitat és excessiva i
nosaltres oferiríem una transacció per reduir la quantitat a
700.000 euros. Respecte de l’esmena 16265, que és referida a
la pàgina web, pensam que 1 milió d’euros per posar en marxa
una pàgina web és una mica excessiu, i proposem una esmena
de, en comptes d’1 milió d’euros, posar 100.000 euros, que
pensam que és una quantitat suficient per poder arrancar una
pàgina web, i després (...). Respecte de l’esmena 16274 ja dic
que s’ofereix una transacció conjuntament amb la 16460 del
Partit Popular. I després la 16294 també oferiríem... pensam
que s’ha de canviar el centre de cost, igual que hem dit abans
per a l’esmena de Podem: passar del 13601 al 16601, que és la
Direcció General de..., passar de Comerç a la Direcció General
de Treball. I finalment l’esmena 16321, que és respecte del
deute amb les empreses colAlaboradores de pràctiques, nosaltres
oferiríem una transacció de 150.000 euros canviant el text,
també, posant un fons per a alumnat i empreses colAlaboradores
per fer pràctiques d’alumnat de formació professional
ocupacional.

Després la resta d’esmenes no es poden acceptar perquè
algunes d’elles ja...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Casanova, ha d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És un moment, simplement és dir que la resta no es poden
acceptar perquè van bé imputades a conceptes que no poden
considerar-se oportuns, com és la 16273, que va imputada a
fons FEDER, que són finalistes, per tant no es poden afectar; i
algunes altres que ja s’estan fent.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica amb intervencions de cinc minuts.
Té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Santiago
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. D’una manera breu, referent
al tema de prevenció i riscos laborals, que hi ha hagut també un
comentari per part del portaveu de MÉS per Mallorca, jo crec
que precisament en aquest cas es veu reflectit d’una manera
bastant clara, tret que hi hagi qualque partida que desconeguem
o que no haguem vist, que el pressupost no puja, per exemple,
en la mateixa proporció, que no és que hi hagi de pujar tot
exactament, ja ho sabem, però es podria haver fet un esforç
com s’ha fet amb altres partides, s’hagués estat sensible per
part del Govern, i en aquest cas no hi és. Per açò nosaltres
explicàvem en aquest sentit aquesta proposta, perdó, aquesta
esmena d’anar cap aquí.
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En el tema que ha comentat el portaveu del Partit Socialista,
de les baixes, crec que, la veritat, el discurs que fa no té gaire
sentit, primer perquè no es dóna de baixa deute en si, sinó del
que són els interessos i sabem que els interessos, per començar
és una estimació i al marge d’això ja és curiós que proposi dues
transaccions que fan referència a afectació i cap de les dues
tenint en compte... és a dir, que tot allò altre que critica al final
ni tan sols presenten cap transacció i ja ha dit a més de... al
principi que l’important no són les baixes perquè moltes altres
baixes que hi ha i que no sigui de deute segur que són despesa
compromesa i probablement els diputats que hi ha aquí ni tan
sols ho sabem i no es podrien ni tocar, no?

 Per tant, a l’hora de fer les esmenes crec que si tenguessin
en compte el global de totes les esmenes que presenten tots els
grups parlamentaris que n’han presentat, que no és... tant de
Ciudadanos, Podemos, com El Pi, com el Partit Popular veurien
que el pressupost els quadraria. Per tant, això no és excusa,
l’excusa és dir: “volen consensuar alguna cosa de les esmenes
presentades, de les esmenes parcials” com sí han fet en dues
que curiosament és d’afectació i no els implicarà en temes
quantitatius, idò mirem l’esmena de baixa.

A partir d’aquí amb les dues transaccions que ens proposa
que si bé, tal vegada inicialment s’hi pot estar d’acord, idò...
deixaríem per al plenari acabar de prendre la decisió i valorar-
ho amb el nostre grup parlamentari. Les dues en principi van en
la mateixa línia lògicament perquè eren d’afectació i el que fan
és concretar una i l’altra davallar l’import, idò dir-li que agraïm
el gest i si li sembla ho acabarem de valorar en qualsevol cas al
plenari, al debat del plenari ja diríem si les acceptam o no.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Res a afegir, només voldria aclarir abans de votar un parell
d’esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. He de dir que si la secció és a territori i
em volen plantejar una transacció jo estaré encantada
d’acceptar-la, perquè consider que és un compromís d’aquest
govern amb Alcúdia en el tema del cablejat. Per tant, repensin-
s’ho i al ple estaré encantada d’acceptar-los-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans té la paraula el Sr.
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, breument també, per agrair les esmenes que han estat
acceptades tant per part de MÉS per Mallorca com per part del
Partit Socialista i per dir que les transaccions proposades també
les acceptarem.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica també per un temps de cinc
minuts. Té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, ens adherim a les transaccions proposades pel Grup
Socialista i acceptades pel Grup Mixt. Ens sap greu també que
no s’acceptin les transaccions plantejades al Grup Parlamentari
Popular i he de dir que evidentment un debat de... quan
debatem el pressupost són important les altes que proposam i
també són importants les baixes, vull dir, no... fer un
pressuposts, com dèiem també ahir, és prioritzar i si es fa una
cosa no se’n fa una altra. 

Per tant, en aquest debat també hem de ser un poc seriosos
i dir coses que es podrien millorar podríem estar aquí un parell
d’hores tots dient coses que estaríem encantats de pujar, però
evidentment els recursos són limitats i si proposam alguna
pujada també hem de proposar una baixada. Per tant, amb això
creim que es podria ser més valent i si es proposa prioritzar una
actuació que també es digui quines actuacions, que el Govern
ha prioritzat, consideren que no són prioritàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President.  Únicament dir que, bé... a Ciutadans
dir que pensam que es millora molt més la diversitat.

A El Pi dir-li que bé, ho mirarem i intentarem fer la
proposta.

A Podem, jo entenc que, com que no ha dit res, accepta les
transaccions a les esmenes, per tant, les deixaríem
transaccionades.
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I al partit Popular, doncs dir-li que realment penso que... bé,
és una situació una mica complicada perquè proposa unes
esmenes... durant l’any passat varen estar que si formació, que
si formació, que si formació, ara proposa una esmena de
formació, s’accepta una esmena de formació de 4 milions
d’euros i diu que s’ho repensarà, simplement perquè el que es
proposa és canviar que vagin els 4 milions a l’empresa privada
a fer una oferta pública. Pensam que si els sous són... els
pressupostos són públics totes les ofertes han de ser ofertes de
caràcter públic. Per tant, no demanem res que no sigui de l’altra
banda.

De tota manera ja li avanço que si acceptem la
transaccionada, la de Ciutadans, de 300.000 euros, per tant ja
no podrem acceptar la del Partit Popular en l’altre...

I per altra banda..., res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de passar a votació fem un recés de 3 minuts per
aclarir les esmenes transaccionades.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, reprenem la sessió. En primer lloc donaré
la paraula al Sr. Casanova que pel que es veu ha de fer un
aclariment.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Simplement dir que l’esmena de
Ciutadans, la 16320, on proposàvem una transacció que és
tornar a l’esmena original, perquè van presentar un escrit per
canviar el programa, i la nostra proposta era sobre el programa
322D, no com està reflectit en l’escrit que és el 321A. I per
tant, el que volem és... l’esmena l’hem feta sobre el 322D.

EL SR. PRESIDENT:

I aquesta esmena està acceptada?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

L’esmena està acceptada amb la transacció...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, sí, la transacció també està acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

La RGE núm. 16320 queda com a esmena
transaccionada?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Començam la votació i en primer lloc procedim a
votar les esmenes a la totalitat presentades pel Grup
Parlamentari Popular en bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials de forma individual.

Començam per les esmenes parcials presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

Esmena RGE núm. 16445.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16446.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16447.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16448.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16449.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16440.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16441.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16442.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16443.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16444.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16450.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16552.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16451.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16453.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16454.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16574.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16456.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16455.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16457.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16458.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16459.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16460.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears.

Esmena RGE núm. 16761.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16762.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 167... 

(Se sent una veu de fons que diu. “No, no, no, abstencions
6")

EL SR. SECRETARI:

Ah!, vull dir, cap en contra i 6 abstencions. Perdó, sí, sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16759.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16756.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16757.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16758.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

I la darrera esmena d’aquest grup, la RGE núm. 16760.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena RGE núm.
16668.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos. Esmena RGE núm. 16268.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16269.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16314.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16273.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16274.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l’esmena transaccionada RGE núm. 16294.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16315.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16320.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16263.

Vots a favor?

Vots en contra? Vots en contra? No hi ha vots en contra.

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Espera, espera...

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació, repetim la votació. Esmena RGE núm.
16263.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16267.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16266.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16272.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16321.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16262.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16264.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16265.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena d’aquesta secció... no,
n’hi ha dues més. Passam a votar les dues darreres esmenes
d’aquesta secció.

Esmena RGE núm. 16325.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I esmena RGE núm. 16326.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió, fins avui a les quatre de la tarda.
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