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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, comencem, no? Bon dia, diputats i diputades. Hi és
tothom, no? Començam amb el debat número 8 de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut amb
les seccions i entitats afins. 

Abans de res, ens podrien dir les substitucions?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo substitueix Antoni Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria José Camps a Andreu Alcover.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Antoni Reus.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix David Martínez.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, diputats. Comencem ara per les
esmenes a la totalitat i té la paraula el del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES...

(Se sent una veu de fons que diu:“has de llegir-les totes”)

Les esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, secció 18,
Conselleria de Salut, 15546. 

Les esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular al
programa 411A, Direcció i serveis generals de Salut, 16026,
16027, 16028, 16033, 16034, 16022, 16032; al programa
411D, planificació, avaluació i cartera de serveis, 16012,
16031, 16043, 16077; al programa 411E, finançament sanitari,
16007, 16008, 16009, 16013, 16014, 16015, 16016, 16017,
16019, 16024, 16025, 16029, 16030, 16035, 16054; al
programa 413B, programes de salut pública, 16011; al
programa 413E, Pla autonòmic de drogues, 16021, 16010; al
programa 541A, recerca i desenvolupament, 16078; Secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, al programa 412B, atenció
especialitzada de salut, 16020, 16023, 16018.

Del Grup Parlamentari Podem Illes Balears al programa
411A, Direcció i serveis generals de salut, 16358, 16363; al
programa 413B, programes de salut pública, 16356; al
programa 412B -perdó, secció 60. Servei de Salut de les Illes

Balears- al programa 412B, atenció especialitzada de salut,
16360, 16362, 16388.

Del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
a la secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al programa
411B, administració i serveis generals de l’assistència sanitària,
15509, 15510; al programa 412A, atenció primària de salut,
15512, 15503, 15504; al programa 412B, atenció
especialitzada de salut, 15506; al programa 412D, altra
assistència sanitària, 15505, 15508, 15507.

Del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Secció 18,
Conselleria de Salut, al programa 411A, Direcció i serveis
generals de Salut, 16424, 16429.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, al programa 411A,
Direcció i serveis generals de Salut, 16314; al programa 411E,
finançament sanitari, 16339, 16332, 16312, 16315, 16328,
16330, 16331; al programa 413C, sanitat ambiental i
alimentària, 16313; Secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, al programa 411B, administració i serveis generals de
l’assistència sanitària, 16311, 16329; al programa 411C,
formació del personal sanitari, 16304, 16305, 16306, 16307,
16308, 16309, 16310; al programa 412B, atenció
especialitzada de salut, 16303.

Del Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, al programa
413B, programes de salut pública, 16202.

Per a la defensa conjunta de les esmenes tenen deu minuts.
Començam pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Partit Popular no ha
presentat esmena a la totalitat perquè hi ha hagut un augment de
pressupost progressiu amb aplicació a bandes on coincidim que
era necessari i per això ja donaré una major explicació en el
ple. Això no vol dir estar d’acord amb l’execució del
pressupost ni amb la gestió ni amb el desenvolupament
d’aquest pressupost per raons que també donaré en el ple,
perquè del que parlam ara és de xifres i de prioritats
econòmiques i crec que aquest pressupost està desequilibrat i
per això el Partit Popular el que sí ha volgut fer és presentar
una sèrie d’esmenes que després ampliaré. 

Voldria concretar, en una primera intervenció, en cinc de
les esmenes que nosaltres hem presentat. La primera és
l’esmena 16022, perquè destaca en aquest pressupost l’absència
de mesures de fidelització. A Canàries es doblen els incentius
de fidelització per Mallorca i es quintupliquen els de l’àrea de
salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera, no consten en els
pressuposts els acords firmats en el 2008 i es demana que
almenys es paguin els acords corresponents a 2010 com a
mesures de fidelització.

Segona esmena que vull destacar de les presentades pel
Grup Parlamentari Popular, l’esmena 16025, quant a l’equilibri
territorial. No pot ser que es presenti un quadre amb uns
desequilibris territorials tan patents, i un exemple podria ser
l’esmena que hem presentat, la 16023, en el sentit que
s’implanta l’hemodinàmica a Eivissa, però no s’implanta
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l’hemodinàmica a Menorca i consideram que això és un greu
desequilibri territorial. Per això, demanam que també es faci
una implantació de l’hemodinàmica a Menorca. 

La tercera esmena que vull destacar és la 16018 i que és la
implantació d’un servei d’al·lergologia. No faré més
introducció perquè ja ha estat explicat tantes vegades en aquest
parlament que crec que els arguments ja, en aquest moment,
sobren. Sí que vull destacar que hi ha una proposta de resolució
aprovada en el debat de política general d’aquest 2017 i
aquesta és una esmena que coincideix amb l’esmena del Grup
Parlamentari Podem, la 16363. Per tant, crec que hi ha prou
base parlamentària perquè tengui suport, base parlamentària i
base tècnica.

L’esmena... la quarta esmena que vull destacar és la 16007,
referent a la prestació sociosanitària al Consell Insular
d’Eivissa. És una reivindicació econòmica històrica, s’ha
d’acabar, no hi ha hagut cap govern que hagi pagat el que
cobreix ara mateix el Consell Insular d’Eivissa amb una
competència que no és seva. Per això, ara que hi ha recursos
consider que s’ha d’aplicar aquesta plantilla a pressupost.

I l’esmena, la cinquena esmena que vull destacar fa
referència a la gratuïtat del pàrquing de Son Espases i del
pàrquing de l’Hospital Can Misses, fa anys que en duem parlant
i el fet que tengui aquesta repercussió o que s’intenti tenir
aquesta repercussió a pressuposts és el fet que també el Grup
Parlamentari El Pi ha presentat dues esmenes, una la 15505,
referent a Can Misses, i la 15506, referent a l’Hospital
Universitari Son Espases, i la de Ciutadans, que no és exacta
perquè demana reduir preu, no la gratuïtat, però va en aquest
mateix sentit que la 16312.

A part d’això les esmenes que nosaltres hem presentat les
podria agrupar en una sèrie de temes. Un, aquelles esmenes que
suposen una càrrega per a ajuntaments i consells i que malgrat
les promeses encara estan igual, parlam de la 16008, atenció a
la drogodependència que presten els consells insulars i
ajuntaments; 16010, que és un suport a prevenció de drogues
a consells i ajuntaments; 16011 suport, recursos salut mental a
consells i ajuntaments.

L’altre grup d’esmenes serien aquelles que compensen allò
dit i no fet, o bé que han baixat l’actuació econòmica respecte
del 2017. En aquest sentit tenim la 16012, que és coordinació
primerenca de desenvolupament infantil; la 16013, augmentar
el pressupost de la Fundació de Banc de Sang, que baixa
inexplicablement; la 16019, augment de personal d’atenció
primària de Mallorca, que baixa, encara que la consellera digui
que no, però baixa en pressupost; la 16021, igualar la despesa
en el Pla autonòmic de drogues, que també ha baixat,
inexplicablement; la 16026, un reforç de cronicitat que
nosaltres consideram que encara és incipient aquest reforç i és
una peça fonamental dins l’estructura de gestió de la
conselleria; i la 16029, que és dotar de geriatres en el personal
sociosanitari.

Un altre grup d’esmenes són les que responen a demandes
puntuals, com és la millora del servei de seguretat; la creació
d’un equip SUAP a Santa Eulària; la implantació del segon
metge SUAP del Centre de Salut Dalt Sant Joan; un reforç

d’estiu de SUAP en el Centre de Salut de Canal Salat de
Ciutadella; la creació de la sanitat d’intermedis en UCI de
l’Hospital Universitari de Son Espases; la creació del centre
d’atenció a drogodependències de joves; el reforç d’urgències
a l’estiu de l’Hospital Mateu Orfila; un reforç de metge
internista de l’Hospital Mateu Orfila; l’equip de radiologia del
Centre de Salut de Dalt Sant Joan; l’ampliació del Centre de
Salut de Canal Salat de Ciutadella; un administratiu a Cala en
Porter, és a dir, aquí es produeix un fet molt curiós i és que l’ib-
salut ha col·locat una infermera que treu sang a unes
instal·lacions que són municipals i ha de ser el regidor el que
s’emporta la sang a l’hospital, crec que això és un tema que
s’ha de solucionar, és l’esmena 16032; dotar de vehicles als
metges rurals, que fins ara ho fan amb els seus propis vehicles,
és una esmena constructiva, que és la 16033; i implantació
d’ambulàncies pediàtriques; la creació de la unitat de patologia
dual, inexistent a Balears, inexplicablement; l’ampliació del
Centre de Salut de Son Ferriol; o el nou Centre de Salut d’Artà.
Això són esmenes que són puntuals i són corresponents a
demandes.

Un altre grup d’esmenes que serien les de compensació
territorial, que és com he dit, l’hemodinàmica de Menorca, a
part d’incrementar aquells quadres de partides on es plasmen de
forma evident les diferències territorials que hi ha ara mateix
entre les diferents àrees de salut.

Quant a les esmenes de l’oposició, i per simplificar, voldria
dir que votarem a favor de totes les esmenes de l’oposició,
exceptuant-ne quatre, i que són: votarem les del Grup
Parlamentari Podemos, les votarem totes a favor, està clar que
a la creació del servei d’al·lergologia li donarem suport, perquè
pensam que és un tema capital.

Del Grup Parlamentari Pi, les votarem totes a favor,
sobretot aquelles que fan referència a les esmenes comunes
amb el Partit Popular, com són el tema dels pàrquings. 

Votarem en contra de l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari El Pi, això sí, perquè consideram que nosaltres no
l’hem presentada, parlam de sous i parlam que s’han posat
sous, encara que la distribució es pugui modificar un poc, però
no li donam suport per coherència amb la nostra postura.

Del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, votarem en
contra de l’esmena 16424, pens que la motivació de convertir
el Palau de Marivent en una cosa que sigui ocultar..., que tot el
que tengui relació amb la monarquia i vincular-ho a un tema
sanitari, jo crec que la motivació no és sanitària, per tant, li
votarem en contra. Votarem a favor de l’altra que han
presentat, però d’aquesta no.

Quant al Grup Parlamentari Ciutadans, votarem a favor de
totes. Lògicament la que demana també reducció de preu dels
pàrquings, la votarem a favor, encara que sigui igual que la del
Partit Popular perquè va en el mateix sentit. Però votarem..., a
la 16314 ens abstendrem perquè consideram que licitar l’edifici
de Cecili Metelo per a sociosanitari, sense fer una valoració
primer de si serveix, perquè jo crec que el vincle que es té de
pensar qualsevol infraestructura que no serveixi per una cosa i
ja passar-la a serveis sanitaris o residencials, jo crec que s’ha de
rompre, sí que és vera que és un edifici cèntric i que podria ser
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aprofitat, però pensam que primer s’ha d’estudiar bé i, per tant,
ens abstendrem.

Quant a la darrera esmena a la qual nosaltres no votarem a
favor, és la 16202 de la Sra. Seijas, quant a la creació del
programa per al rescat farmacològic, ens abstendrem perquè
pensam que hauria de ser el Govern el que digui que sí, que
tenim sous, que tenim sostenibilitat per fer possible un acord
pel canvi, perquè estam d’acord amb això que diuen d’eliminar
el copagament completament, i volem saber si són capaços
d’acceptar aquesta esmena, perquè això voldria dir doncs que
apliquen el que estan dient; és a dir, eliminen el copagament
completament, el farmacològic que n’han vengut presumint, i
nosaltres volem saber si són capaços de fer-ho, és un tema de
gestió de sostenibilitat en el que el Partit Popular s’abstendrà.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, el
Grup Parlamentari Podem Illes Balears ha presentat un total de
6 esmenes, de les quals tres fan referència a salut mental. I és
que després de sentir l’exposició dels pressuposts de la
consellera, cap on anaven els pressuposts per a l’any vinent,
destaquem la recuperació de serveis com són els programes
contra el tabaquisme, consum d’alcohol, drogodependència, a
més d’augmentar al llarg d’aquests pressuposts l’atenció
primària, que pensem que és essencial per abordar l’estratègia
de la prevenció i la promoció de salut. 

Hem considerat fer adient un equilibri de serveis cap
aquesta àrea de la salut mental i és per això que considerem
necessari consolidar la xarxa de recursos de salut mental
comunitaris. Tot i que és difícil, per tractar-se d’illes, almenys
per equiparar l’atenció a totes les illes, per a una millor atenció
en un entorn proper per avançar cap a la integració de les
persones amb trastorn mental amb recursos normalitzats i des
d’una perspectiva inclusiva i potenciar la detecció primerenca.

Per començar amb les esmenes, comentar que Eivissa és
l’única illa on no hi ha una unitat UCR, una unitat comunitària,
i que d’aquesta també en depèn l’illa de Formentera. La posada
en marxa de la Unitat Comunitària de Rehabilitació es fa
imprescindible si volem comptar amb un servei de salut mental
que abraci totes les etapes de la vida d’una persona, pensem
que és fonamental i, a més a més, seria un gran avanç en
l’atenció, la recuperació i la inclusió social de persones amb
aquestes malalties.

La resta de propostes que fan referència a salut mental són
propostes que millorarien enormement, ja que des de fa uns
anys ha començat també a funcionar de manera preventiva i no
assistencial, com es feia fins ara, fent que molts dels pacients
fossin ingressats contínuament. És per això que també
demanem un psicòleg clínic en l’àrea de salut mental d’Eivissa,

per al programa dedicat a pacients joves de 14-35 anys amb
psicosis i augmentar la mitja jornada infantojuvenil d’Eivissa.

Per altra banda, consideram que tenint el servei de
radioteràpia a Eivissa, hauria d’anar acompanyat també d’un
fiosioterapeuta per a la unitat (...) de Can Misses, per això
també feim una esmena per demanar aquest servei.

Hem presentat una esmena per al control del mosquit tigre.
Pensem que el control de plagues és competència dels
ajuntaments, està clar, però el mosquit tigre és especialment
perillós ja que és el vector del Dengue, Zika, Chikungunya,
etc., a més, genera consultes en els centres de salut perquè les
seves picades són especialment doloroses. En definitiva, és un
problema de salut mental que considerem que ha de ser
contemplat i coordinat amb els ajuntaments des del Govern.

Per finalitzar, hem presentat també una esmena per a la
creació d’un servei d’al·lergologia per començar a avançar en
l’atenció d’aquesta problemàtica i que a les Illes Balears no
existeix. Per tant, demanem el suport d’aquesta esmena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. El debat de l’esmena a la totalitat el farem
en el plenari.

I en relació a les esmenes parcials presentades tenim un
grup d’esmenes, la primera és relativa a la previsió de
l’elaboració d’un pla de salut 2018-2021.

La segona és la instal·lació de desfibril·ladors automàtics.

La tercera és destinar personal sanitari suficient a la UBS de
Porreres, per oferir atenció 24 hores.

Després en tenim dues de redacció de projecte dels PAC de
Manacor i Santanyí, que són dues poblacions que necessiten
reforçar els serveis sanitaris.

En tenim dues sobre la gratuïtat dels aparcaments. Són dues
esmenes un poc reiteratives en els pressuposts de la comunitat
autònoma, aparcament de Son Espases i Can Misses.

Una de rehabilitació de salut mental a Eivissa i, finalment,
en tenim de la realització d'un ascensor que comuniqui
l’aparcament amb l’entrada de Can Misses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara té el torn el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Patricia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Nosaltres només
tenim dues esmenes en aquesta secció, la 16424, en la qual
demanam el canvi d’ús de Marivent per un ús més social i de
salut, i la 16429, en la qual demanam que s’actualitzin les
dietes de malalts i acompanyants ja que les que actualment es
paguen estan determinades per un ordre del conseller de 2011
i consideram que seria convenient actualitzar-les una mica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara pel Grup Parlamentari Mixt
intervindrà la Sra. Ballester, no?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidenta. Bueno, comentaremos un poco las
enmiendas parciales que tenemos, en primer lugar tenemos una
enmienda para que se estudie un proyecto de transformación
del edificio de Cecilio Metelo, bueno nosotros proponemos que
se licite... o sea, que se dé una licitación para estudiar ese
proyecto no para que se licite el proyecto en sí, sino que se
haga un estudio de si ese edificio y el coste podría
transformarse en un edificio sociosanitario. Creemos que por la
ubicación y por lo que se ha destinado no tendríamos que pedir
permiso para los... para el solar y su destino. Pues,
consideramos que hay que explorar esa posición.

A continuación tenemos una enmienda de 75.000 euros
también para elaborar un plan de infraestructuras sanitarias. Es
cierto que las infraestructuras sanitarias son muchas las que se
necesitan, durante esta legislatura la consellera ha ido
enunciando algunas que otras, a veces se repetían, no sabemos
la temporalización, no sabemos si se ha invertido. Creemos que
es muy importante que sea un plan de infraestructuras tanto a
nivel de inversión en atención primaria que se necesitan, tanto
de nuevos PAC como de inversiones en mejora de
infraestructuras, los hospitales sociosanitarios que se necesitan
mejorar, qué hospitales están en marcha como por ejemplo el
de Son Dureta, que es muy recurrente y cada año. Creemos que
si entre todos los grupos conseguimos hacer con un consenso
un plan de infraestructuras y comprometernos a tener una
continuidad a lo largo de las legislaturas, creo sinceramente que
es lo que quieren los ciudadanos de los políticos, que nos
pongamos de acuerdo en aquello importante y que no
desistamos en caminar juntos en ese objetivo. Y creo que sería
un buen plan sobre todo si llegan a un acuerdo todos los grupos
políticos acerca de lo que van diciendo también todos los
profesionales.

A continuación tenemos otra enmienda que es de 5.500.000
euros para contratación de nuevo personal en el ib-salut.
Sabemos que tanto a nivel médico como enfermero hay falta de
personal tanto en atención primaria como en los hospitales
sociosanitarios, como en el Hospital General, faltan pediatras,
faltan alergólogos y creemos que es una partida que se debería
aprobar.

 A continuación también tenemos una enmienda que casi
todos los grupos la tienen, que es para disminuir el precio de
los aparcamientos de los hospitales de Can Misses y de Son
Espases. Ya no pedimos la gratuidad porque vemos que las
promesas del PSIB y MÉS, que hicieron durante cinco años,
realmente eran humo, y al menos pedimos que, ya que no se
puede revertir esa gratuidad, se consiga que el precio del
parking sea el mínimo para los ciudadanos.

A continuación tenemos una enmienda de 500.000 euros
para que las televisiones, el acceso a la televisión en las
habitaciones de los hospitales sea gratuito. También el PSIB y
MÉS han hablado mucho sobre la no externalización de
servicios y creo que ni siquiera un servicio tan simple y tan
sencillo como éste que no se haya revertido, pues no nos parece
correcto. Creemos que es una forma fácil de hacer más
llevadera la estancia a los pacientes y no tener que ir
introduciendo monedas cada vez que se te acaban las horas.

A continuación tenemos una enmienda de 5 millones de
euros para rehabilitaciones del Hospital General. Es cierto que
la consellera comentó que iban a invertir 3 millones de euros en
el Hospital General, todavía no sabemos cómo están las obras,
pero también comentar que es del todo insuficiente con todas
las infraestructuras y todas las inversiones que se tienen que
hacer para mejora este hospital, que es verdad que es muy
antiguo y, sin duda, necesita una inversión muchísimo mayor.

A continuación tenemos una enmienda también de 5
millones de euros, para mejoras en las infraestructuras de los
centros de atención primaria, mientras hacemos el plan de
infraestructuras, por aquí se ha comentado la cantidad de
centros, de ambulatorios y de atención primaria que necesitan
mejorar las infraestructuras. A nosotros nos llegan cada dos por
tres de poblaciones, de Marratxí, de Manacor,... la necesidad de
mejoras en los centros y en los ambulatorios.

También tenemos una enmienda de 150.000 euros para
proyectar y licitar la construcción de un nuevo PAC de
Manacor, también una petición de los vecinos de Manacor, que
también he visto que lo llevan otros grupos.

Y después tenemos una serie de enmiendas..., bueno,
tenemos otra enmienda de 75.000 euros, para campañas de
salud en menores, sobre la concienciación alimentaria para
reducir el consumo de productos que no son sanos para la salud
tomados en exceso como el aceite de palma o el azúcar.
Sabemos que los jóvenes consumen muchísimo producto
elaborado y no tienen en cuenta que esos productos elaborados
contienen substancias que, tomadas en cantidades normales no
pasa nada, pero en exceso sí que son perjudiciales para la salud
y los productos elaborados es cierto que comen muy poquitos
productos y muy poca cantidad de producto elaborado y la
cantidad de esas substancias llegan a ser elevadas. Por lo tanto
consideramos muy importante informar a los jóvenes de lo que
están comiendo.

También tenemos una enmienda de 25.000 euros para una
petición muy recurrente en Ciudadanos, esta vez ya no pedimos
que se ponga el servicio de transplante hepático, pedimos que
se haga al menos un estudio, una mesa con los profesionales
para saber y para estudiar la viabilidad del transplante hepático
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aquí en el Hospital Son Espases. Creemos que nuestros
hospitales tienen que ser punteros en la práctica clínica porque
también es una forma de atraer profesionales a nuestra sanidad
y, por supuesto, para los pacientes. Recordemos que hay
muchísimo pacientes que son trasladados a otras comunidades
autónomas, pacientes de Baleares, para la realización de esos
transplantes.

Tenemos una enmienda de 50.000 euros para posibilitar la
transparencia en todas las listas de espera empleando para ello
un código de usuario respetuoso con el derecho a la protección
de los datos de carácter personal. Es una propuesta de
resolución aprobada y nosotros ahora la dotamos
presupuestariamente.

 Y a continuación tenemos una serie de enmiendas donde
hemos afectado al programa que trata sobre el plan de
formación continuada anual para todo el personal de las
diferentes categorías en cada hospital. Vemos que es un
programa que está dotado, pero realmente en cada hospital no
existe un plan anual de formación continuado y
protocolarizado. Nosotros queremos que se empiecen y se
realicen esos planes, que creemos que tienen que comenzar con
la detección de las necesidades y expectativas de cada categoría
de los profesionales. Creemos que además tienen que ser planes
formativos, no solamente a nivel de la especialidad, sino
también formativos de equipos profesionales, sobre todo que
introduzcan la nueva tecnología que se va a introducir en los
hospitales. Creemos que ese plan protocolarizado anual acorde
con las necesidades y las expectativas de los sanitarios no
existe, es un poco a salto de mata y por eso afectamos cada
partida para que en cada hospital existan estos planes.

Y por último, una enmienda de afectación para que se vea
la posibilidad de introducir una nueva resonancia magnética en
el Hospital Son Llátzer, que son muchas las listas de espera
hacia esa prueba.

 Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Seijas..., ¡uy!, Sra. Ballester. La Sra.
Seijas no defenderá... vale. Doncs passem ara al torn en contra,
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta. Començaré en relació amb les esmenes
del Partit Popular amb els grans blocs que ha especificat el seu
portaveu, realment aquests desequilibris territorials, home, si
ho miram de forma formal potser sí que hi ha desequilibris

territorials, però no a cada territori hi ha les mateixes
necessitats, amb la qual cosa la conselleria i el Govern tenen
clares quines són les necessitats de cada un dels territoris i
prioritzen allò que és necessari, amb la qual cosa crec que
aquest tipus d’esmenes, quant a minimitzar aquests
desequilibris territorials, no suposen una eficiència en la gestió
de recursos, que jo crec que sí està demostrant l’actual govern.

Quant a al·lergologia, des d’inici de legislatura és un tema
recurrent per al Partit Popular i realment és una qüestió que
cada instant tenim a debat. Realment, i també coincidint amb
aquesta proposta de resolució que ha esmentat el portaveu i
amb l’esmena que també presenta el Grup Parlamentari Podem,
ho hem dit reiterades vegades: realment el servei no seria
necessari; el que sí està disposat el Govern -i faríem una
transacció a l’esmena de Podem- és a tenir un al·lergòleg que
sigui una persona, un professional, un especialista de
referència, però òbviament les al·lèrgies se seguiran tractant
pels especialistes com dermatòlegs, especialistes en vies
respiratòries o aquí on es produeixin les al·lèrgies, però sí que
es podria tenir un referent, una persona especialista, emperò
realment no constituir un servei perquè entenem que no és
necessari. Es ve parlant de l’al·lergòleg durant molts d’anys,
fins i tot la legislatura en què va tenir el govern el Partit
Popular, i tampoc no es va posar aquest especialista, amb la
qual cosa aquí plantejaríem una esmena a què faré referència
després, una transacció, emperò a l’esmena de Podem.

I després un altre tema recurrent que crec que no hauria de
plantejar el Partit Popular, són els temes de la gratuïtat dels
pàrkings de Son Espases i de Can Misses. Sr. Serra, jo crec que
realment, bé, vostè sap quina és la situació de concessió i són
esmenes que realment posen de manifest la demagògia que fa
el Partit Popular pràcticament en totes les esmenes que
presenta, perquè realment l’anterior legislatura s’acomiaden
1.500 professionals de la sanitat i ara via esmena es vol
reconduir aquella situació malmesa durant la seva legislatura.
Per tant deixem-nos d’excuses que són demandes
d’ajuntaments, o de consells, o que falten serveis puntuals a
segons quin lloc, perquè realment són totes elles esmenes que
vénen a posar de manifest la mala gestió que van fer vostès
durant els seus quatre anys i ara exigeixen o volen fer veure que
exigint al Govern poden reconduir aquella situació.

Passant ara a les esmenes del Grup Parlamentari Podem,
com he dit abans, bé, realment l’esmena 16356, la que
defineixen o motiven com a control de moscard tigre, aquesta
la rebutjaríem perquè Salut Pública disposa ja d’un comitè de
lluita contra les malalties transmeses per vectors, que ha posat
en marxa el pla nacional contra aquestes malalties; el 2016 es
va fer una enquesta als ajuntaments i es va veure quina
incidència tenia el moscard tigre i qui actuava contra ell; per
tant entre 2016 i 2017 s’han fet protocols per a la vigilància
entomològica quan hi ha casos, i aquest comitè el coordina
Salut Ambiental, que hi ha també epidemiologia, els consells,
els ajuntaments, el Servei de Salut, Medi Ambient, Salut
Exterior, Turisme, Interior, etc. Per tant els ajuntaments i els
consells, que són els que poden demanar aquest servei, tenen a
disposició aquest comitè que coordina Salut Ambiental i per
tant no és una qüestió de recursos sinó de coordinació, no
només pel moscard tigre sinó per qualsevol altra malaltia que
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es pugui transmetre, amb la qual cosa la rebutjaríem per aquest
motiu.

També rebutjaríem l’esmena 16358, que és la que demana
la posada en marxa de la Unitat comunitària de rehabilitació de
les Pitiüses. El Govern ja ho té previst. Vull recordar que els
obres del vell hospital encara han de començar i es preveu que
ho facin l’any que ve. Per tant estaríem pendents d’aquest inici
d’obres i per açò la rebutjaríem. 

Sí que s’acceptaria l’esmena 16360, en relació amb el
fisioterapeuta de la unitat de linfedema de Can Misses; aquest
és un servei que ja existeix però que òbviament necessita per a
enguany també aquesta dotació. S’acceptaria igualment
l’esmena 16388, relativa a augmentar la mitja jornada de salut
mental infantojuvenil d’Eivissa. I en relació amb l’esmena que
he esmentat abans, la 16363, de creació del servei
d’al·lergologia, se li proposaria la transacció de modificar
l’import de 120.000 euros a 50.000, fent partides d’alta i baixa
a la secció 60 i no a la secció 18, però en qualsevol cas seria
pel que he explicat abans, perquè hi hagi..., incorporar un
al·lergòleg que pugui coordinar amb la resta de serveis
especialitzats, que fins ara han donat una excel·lent resposta als
problemes d’al·lèrgies a tots els ciutadans, i per tant entenem
que no s’han d’atendre directament per un servei específic
d’al·lergologia sinó que se segueixin atenent pels professionals
o serveis especialitzats que fins ara l’han atesa, però amb
aquest suport o coordinació d’un al·lergòleg.

I per últim a l’esmena de Podem, la 16362, sí que hi
donaríem també suport en relació amb el psicòleg clínic a
l’àrea de salut mental d’Eivissa per al programa dedicat a
pacients joves de 14 a 35 anys amb psicosi.

En relació amb les esmenes d’El Pi, les rebutjaríem, excepte
una transacció que li proposaríem a l’esmena 15507 en relació
amb l’obra de l’ascensor que comunica l’aparcament d’entrada
de l’Hospital Can Misses per facilitar l’accés de pacients, i la
diferència seria que fos, en tost d’una esmena de substitució,
que fos una esmena d’afectació i que s’afectés la partida que
aquí donen d’alta, que seria la secció 60 amb el centre de cost
60301, programa 412D, i el subconcepte 21200, però que fos
d’afectació directament.

Les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
serien rebutjades les dues; la de Marivent seria rebutjada, i la
d’actualització de les dietes de malalts i acompanyants
equiparant-se com a mínim a l’IPC, hi ha una qüestió d’un
màxim legal i per tant no es pot indexar l’IPC i per aquest
motiu seria rebutjada.

I per últim les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, serien també totes elles rebutjades i guardaríem els
arguments per a plenari, per qüestió de temps ara. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara el torn en contra..., ai, no,
perdó, la rèplica del Grup Parlamentari Popular per un temps
de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, cap grup no ha parlat de les
esmenes dels altres grups, menys el Partit Popular i el PSOE;
per tant haurem d’esperar al torn de rèplica i contrarèplica per
veure quina és la postura de cada un dels grups i veure si tenim
la sort i la loteria de si algunes esmenes passen, encara que pel
que veig, pel que veig, juguen al tot o res.

Sigui com sigui veig que l’argumentació del PSOE continua
essent recurs al passat; el recurs al passat crec que ja és un llast
per a vostès, haurien de mirar un poc endavant i deixar de fer
excuses, perquè m’està plantejant uns desequilibris territorials,
i si no reconeix que implantar hemodinàmica a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, que a l’illa de Mallorca hi hagi
hemodinàmica i que a Menorca no hi hagi hemodinàmica no és
un desequilibri territorial, idò, Sra. Camps, ja em dirà vostè,
que és menorquina, a més, si això no és un desequilibri
territorial que s’ha de corregir. Pens que almenys iniciar el
procés de creació d’aquesta hemodinàmica crec que és una
esmena positiva per intentar cobrir aquest desequilibri
territorial. Per tant no digui que no hi ha desequilibris
territorials perquè aquesta esmena és un exemple palpable del
que és.

Al·lergologia, el tema de l’al·lergologia. Bé, està clar que
rebutjaran l’esmena presentada pel Partit Popular; presenten
una transacció a l’esmena del Grup Parlamentari Podemos per
reduir a 50.000 euros i acceptar la creació d’un servei
d’al·lergologia amb 50.000 euros, i vostès ja estan generant un
servei col·lapsat, ja estan generant vostès una utopia, un servei
col·lapsat. Amb tots els al·lergòlegs que hi ha als hospitals i
clíniques privades d’aquesta comunitat vostès van a crear uns
50.000 euros que no arriben a cobrir ni un professional. 

Per tant, crec que és voler dir que sí, però no i voler, en
certa manera, idò, no vull dir la paraula, no vull dir la paraula
perquè crec que estam en un ambient més constructiu ara
mateix, però crec que si vostès generen un personal, una única
persona, per exemple, a l’hospital de referència, que és Son
Espases, que no tengui la més mínima possibilitat de comptar
amb una mínima infraestructura vostès estan generant un servei
mort. I això és el que no vol el Partit Popular, nosaltres havíem
posat 500.000 euros perquè pensam que el personal, aquesta
persona, havia de ser capaç d’habilitar, almenys, noves proves,
un espai, per ventura un personal auxiliar. Per fer tot això és pel
que nosaltres donarem suport l’esmena de Podemos que
almenys té 120.000 euros, i esper que no li accepti la seva
transacció.

Quant al pàrquing, a veure, Sra. Camps, a veure si ens
aclarim aquí, jo... si va ser el PSOE que va fer pàrquing de Can
Misses amb un model concessional. És clar que va ser el Partit
Popular qui va fer l’Hospital Universitari de Son Espases, però
el pàrquing de Can Misses forma part d’un model concessional,
el mateix model concessional que va aplicar el PSOE a Son
Espases. Per tant, estam en les mateixes, que ens hem de posar
un cilici PP i PSOE i amargar-nos la vida per això, vinga, ens
el posarem! Però siguem positius, siguem positius, facem la
gratuïtat dels pàrquings ja, si és el que ha dit la consellera des
del principi, no demanam res més que no sigui el que ha
demanat la consellera des del principi. Què ha dit la consellera
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des del principi? Que els pàrquings de Son Espases són
gratuïts, estan treballant perquè siguin gratuïts, idò bé, posem
la partida corresponent, si no, no ens ho creurem. 

Quant a l’esmena que acceptaran a El Pi, idò, estic content,
l’esmena 15507, perquè és una esmena que correspon
exactament a una PNL que va presentar el Partit Popular
respecte de l’ascensor de Can Misses. Per tant, està clar que
depèn d’on ve l’assumpte veiem que vostès tenen major o
menor receptivitat, però sigui com sigui, benvingut si vostès
accepten aquesta esmena, la inclouen al pressupost i per fi hi ha
un ascensor que eviti aquests trajectes interminables del
pàrquing a l’entrada principal de l’Hospital de Can Misses.
Però vull recordar que és una PNL aprovada, crec que per
unanimitat, a Comissió de Salut. 

I fins que em talli la presidenta, idò, voldria remarcar les
cinc propostes que nosaltres hem presentat amb caràcter
prioritari sobre les que hem presentat, que les consideram molt
importants, i que són, vostès no tenen (...) mesures de
fidelització, demanam mesures de fidelització perquè hi ha un
conveni firmat el 2008. Dos, volem equilibri territorial, volem
que s’iniciï la implantació de l’hemodinàmica a Menorca
perquè això és el major exemple de desequilibri territorial.
Tres, volem una implantació del servei d’al·lergologia útil, no
un servei d’al·lergologia que surti ja d’entrada col·lapsat.
Quatre, volem una prestació sociosanitària a Eivissa que deixi
de pagar el que correspon al Govern el Consell Insular
d’Eivissa. I cinc, volem la gratuïtat dels pàrkings de Son
Espases i de l’Hospital de Can Misses d’una vegada, que és el
que diu i ha dit des del principi que volia fer la consellera de
Salut.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Ara pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res, seré molt breu. No
acceptarem cap transacció i tampoc... i continuarem amb les
esmenes que hem presentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només perquè consti que
acceptam la transacció que ens ha ofert el Grup Parlamentari
Socialista.

I vull aprofitar per dir-li al portaveu del Grup Parlamentari
Popular, ja sé que no li interessa molt el vot de les nostres
esmenes, perquè no és decisiu bàsicament a efectes pràctics,

però sí que és vera que no m’he posicionat en relació amb les
esmenes dels altres grups, a la majoria de les esmenes dels
altres grups les donarem suport, perquè ens semblen
aportacions positives, són creació de nous equipaments, de
noves infraestructures, reformes, etc., i ens semblen positives,
ja dic, la immensa majoria d’elles i, per tant, les donarem
suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, cero enmiendas aceptadas al
Grupo Ciudadanos, esperemos que la consellera y el Grupo del
PSIB se las vuelvan a leer únicamente para comentar que sean
coherentes con sus políticas. Ya sabemos que no va a ser
gratuito el parking ni de Son Espases ni de Can Misses a pesar
de llevar cinco años dandónos la matraca. Ahora al menos
desde Ciudadanos pedimos que se piense en los ciudadanos y
que se disminuya el precio, pues es una barbaridad que un
ciudadano tenga que pagar 11 o 12 euros por estar cuidando a
su enfermo.

Ni siquiera nos aceptan revertir el pago de la televisión,
cuando llevan también dandónos la matraca toda la vida de que
tienen que internalizarse estos servicios que son para el
ciudadano muy importantes, aunque bien asumibles por el
Govern. 

Sinceramente, cuando uno gobierna es cuando realmente
define cuáles son sus políticas.

También nos llama la atención que no quieran hacer un plan
de infraestructuras sanitarias, lo consideramos importantísimo,
a lo mejor es que no quieren que la consellera vaya dando
titulares cada mes sobre ciertas infraestructuras que luego ni
siquiera sabemos cuándo se van a poner en marcha porque ni
siquiera nos dice la temporalización. Por lo tanto, consideramos
que esa es una de las enmiendas más importantes.
Consideramos que es importante que todo el mundo sepa qué
inversiones se van a hacer en cuanto a infraestructuras
sanitarias, que es muy importante, y cuánto van a costar, quién
las va a asumir y la temporalización para que también durante
varias legislaturas se vayan asumiendo y los ciudadanos sepan
cómo van las obras, ya que, recordemos, todo se paga de sus
impuestos.
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Y bueno, nada más, únicamente comentar que de las
enmiendas del resto de los grupos, las apoyaremos todas,
menos las de MÉS per Menorca que lleva un cambio de la
utilización de Marivent y algunas del Partido Popular que usan
la deuda para... para... presupuestarlas, en estas nos
abstendremos.

Nada más, esperamos que el Govern se vuelva a leer
nuestras enmiendas y que las acepte en coherencia con su
propio programa.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ballester. Ara en torn de
contrarèplica té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, no intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Únicament, bé als efectes de
reiterar els arguments donats en la primera intervenció. 

Efectivament, la gratuïtat dels pàrquings són la voluntat
d’aquest govern, però òbviament hi ha prioritats de moment
que passen per damunt d’aquesta. No dubtin que el Govern hi
fa feina i l’objectiu és aquest, però no ho farà en base a les
esmenes que vostès presenten; ja saben quina és la voluntat del
Govern i, per tant, aquestes esmenes no són més que aquella
demagògia per... bé, per demanar allò en què ja es treballa per
part del Govern.

I bé, com que abans no he fet referència per tema de temps
a les esmenes de Ciudadanos, he de dir a la Sra. Ballester que
no es preocupi, que ens tornarem rellegir amb cura les seves
esmenes, però, per exemple, vull fer referència a dues que ella
ara ha esmentat al seu segon torn: el tema de la televisió, bé, la
televisió, no tothom tampoc la té garantida a casa, és a dir que
és un servei que si es té benvingut sigui, però hi ha altres
serveis que són més prioritaris ara mateix que garantir la
gratuïtat que un pacient ingressat a un hospital tengui accés a
la televisió.

I quant a l’esmena..., supòs que es refereix a la 16339, que
demana l’elaboració d’un pla d’infraestructures sanitàries i que
la dota amb un import de 75.000 euros, aquest pla ja està
redactat i està redactat amb recursos propis del Servei de Salut
per la qual cosa òbviament no se li donarà suport.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara farem una breu pausa per
discutir com es faran les votacions, si els sembla bé.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades començam la votació, hi és tothom?

Passem a la votació de l’esmena RGE núm. 15546 a la
totalitat del Grup Parlamentari El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes parcials. De les
esmenes del Grup Parlamentari Popular en farem una
agrupació, el primer grup seran les RGE núm. 16077, 16007 i
16078, per un costat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, ara un altre grup, que serà les RGE núm. 16008,
16015, 16024, 16021, 16010 i 16020.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votarem a part, sola, la RGE núm. 16025.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem sola també la RGE núm. 16018.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Com que hi ha empat, es farà el vot ponderat... No? No hi
ha...

(Remor de veus)

Sí, sí, Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó Presidenta, és la 16018?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí

EL SR. MELIÀ I QUES:

Jo deman que es torni produir la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Molt bé.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara la resta d’esmenes, totes en conjunt es voten, eh?, del
PP, tota la resta d’esmenes del PP es voten conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votarem esmena per esmena de la resta de grups,
d’acord?

Començam per les esmenes de Podem, la RGE núm. 16358.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem votar. És l’esmena RGE núm. 16358.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena de Podem, RGE núm. 16363 de la qual no s’ha
acceptat la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena de Podem RGE núm. 16356.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16360.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16362.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 16388.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, esmena RGE núm. 15509.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 15510.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 15512.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 15503.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 15504.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 15506.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 15505.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 15508.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 15507, que està transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, l’esmena RGE núm 16424.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena del Grup Parlamentari MÉS també RGE núm.
16429.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vot a favor; 5 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, la RGE núm. 16314.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena RGE núm. 16339

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena RGE núm. 16332.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 16312.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16315.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16328.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16330.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16331.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16313.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16311.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16329.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16304.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16305.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16306.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16307.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16308.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16308.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16309.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16310.

Vots a favor? Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 16303.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Montserrat Seijas, la RGE núm. 16202.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 abstencions; 4 en contra. Cap en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap a favor.

(Rialles i remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Cap a favor; 7 en contra i 6 abstencions.

És que aquesta votació no s’havia produït, encara.

LA SRA. PRESIDENTA:

I hem acabat el debat d’aquesta conselleria. Interrompem
per continuar amb la secció de Treball i Ocupació.

(Pausa)

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat 9 de totalitat i globalitat, agrupació de
la secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, amb
les seccions i entitats afins. 

Hi ha substitucions?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santiago Tadeo substitueix Rafel Nadal.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Miquel Vidal.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Antoni Reus.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix David Martínez.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha presentades les següents esmenes a la totalitat: per
part del Grup Parlamentari Popular, l’esmena 15748 al Servei
d’Ocupació de les Illes Balears..., perdó, l’esmena 15748 a la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria; l’esmena 15749 al
Servei d’Ocupació de les Illes Balears; l’esmena 15750 a
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears; l’esmena 15751 a
l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; i la
15752 a l’Escola d’Hoteleria. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, hi ha
presentada una esmena a la totalitat a l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears amb el número 16275.

També hi ha presentades les següents esmenes parcials: per
part del Grup Parlamentari Popular, al programa 322A,
ocupació i inserció laboral específiques, esmenes 15925,
15926, 15927, 15928, 15929; al programa 324A, salut i
prevenció de riscs laborals, esmenes 15917, 15919, 15920,
15921, 15922; al programa 323A, promoció industrial,
esmenes 15930, 15938, 15959, 15932, 15931, 16063; al
programa 761A, ordenació i promoció comercial i empresarial,
esmenes 15923, 15924, 15933, 15934; al Servei d’Ocupació de
les Illes Balears; al programa 322D, foment i gestió de
l’ocupació de les Illes Balears, les esmenes 15935,15936,
15937, 16079, 16080; a la secció 79, Institut Laboral de les
Illes Balears, al programa 324A, salut i prevenció de riscs
laborals, l’esmena 15918.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears s’han
presentat les esmenes següents: al programa 322A, ocupació i
inserció laboral específiques, l’esmena 16351; a la secció 76,
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, programa 322D, foment
i gestió d’ocupació de les Illes Balears, les esmenes 16383,
16384, 16385, 16386, 16387; a la secció 79, Institut de Salut
Laboral de les Illes Balears, al programa 324A, salut i
prevenció de riscs laborals, l’esmena 16372.

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, al programa 722A, regulació i normativa
industrial, l’esmena 15522; al programa 723A, promoció
industrial, l’esmena 15539; al programa 761A, ordenació i
promoció comercial i empresarial, les esmenes 15556 i 15514.

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, al
programa 542A, innovació, 16435.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, al
programa 322B, gestió de les relacions laborals, l’esmena
16231; al programa 324A, salut i prevenció de riscos laborals,
l’esmena 16242; al programa 723A, promoció industrial, les
esmenes 16244 i 16245; al programa 761, ordenació i
promoció comercial i empresarial, l’esmena 16243; a la secció
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76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, programa 322D,
foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes
16232, 16234, 16233, 16246, 16229 i 16228; a l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, les esmenes
16241 i 16257.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, al
programa 542A, d’innovació, l’esmena 16211, i al programa
723A, promoció industrial, l’esmena 16213.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per un temps de
deu minuts té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
en aquesta secció hem presentat tot un seguit d’esmenes. N’hi
ha que van en la línia, lògicament, crec que de les presentades
l’any anterior, a causa principalment que creim que el Govern
no fa els esforços que hauria de fer, i parl concretament del
tema de salut laboral, però a partir d’aquí també he de dir que
les esmenes de totalitat ja les deixam per al debat en el Ple, on
suposam que el conseller obrirà un torn incidental que serà un
poc en la línia, entenem, que hi va haver no fa gaire, a més, a
una interpel·lació i una moció consegüent.

A partir d’aquí les esmenes a la globalitat, parcials, que
també s’haurien d’entendre amb una visió global, les hem
presentades intentant fer incís en aquelles coses que consideram
que són importants. Així hi ha un primer bloc que fa referència
a temes de sinistralitat laboral, senzillament perquè Balears
malauradament són capdavanteres en una elevada taxa de
sinistralitat laboral, i per això demanam recursos, destinam més
recursos als ajuntaments, als consells insulars, també a
empreses privades, també una esmena que fa referència al Pla
de seguretat i salut laboral, un tema també per a accions
específiques i també per a una major dotació per als nous
serveis de l’Institut de Salut Laboral; açò són les esmenes
15917, 15919, 15920, 15921, la 22, i la 15918. Crec que a
partir del moment que torn reiterar que existeix aquesta elevada
sinistralitat laboral, crec que els pressupostos no s’incrementen
en la quantia suficient en aquest sentit.

Després també hi ha un segon bloc que fa referència a
mesures d’inserció per a col·lectius, per reduir lògicament les
xifres d’atur, i aquí és quan deia que aquestes esmenes
lògicament tenen relació amb el debat que hi va haver a la
interpel·lació, que vaig fer amb el conseller a la interpel·lació
presentada fa dues, tres setmanes, i també en relació a
l’evolució del mercat laboral, i també en el debat el que li vaig
argumentar de l’increment percentual que hi havia als
pressupostos quant a recursos propis de la conselleria, i així
tenim les esmenes 15925, que fa referència a programes
específics d’inserció laboral per a víctimes de violència de
gènere; la 15926, per reduir l’atur de llarga durada; la 15927,
per a incentius a la contractació de joves; la 15928, per
incentivar la contractació de col·lectius en risc d’exclusió
social; la 15929, una major dotació per a la conciliació de la
vida laboral i familiar; i la 15937, per a foment i promoció de
l’autoocupació per a majors de 45 anys. Som conscients de
l’increment que té el pressupost en aquest sentit, però com ja

vaig dir -ho torn reiterar- també a la interpel·lació i les xifres
d’atur creim que no és suficient, i més tenint els recursos que
té, tenint en compte els recursos que té el Govern.

Hi ha un tercer bloc que podríem emmarcar dins la Direcció
General d’Indústria, o, millor dit, dins -d’una manera més
global- el sector industrial. La 15930 demana destinar una
quantia important del Pla d’indústria segons les especificitats
de cada una de les Illes, perquè crec que és un tema important,
la realitat de cada una de les Illes és diferent. La 15938 es
refereix a l’IDI i fa referència a ajuts a la internacionalització
i l’emprenedoria. La 15959 és una concreta per ajudar
l’Ajuntament d’Alaior, que l’ajuntament posa 800.000...,
destinarà 800.000 euros per un tema de subministrament
elèctric al polígon industrial, el que podríem anomenar la nova
fase, un tema que, bé, ha sortit ja diverses vegades als mitjans
de comunicació. La 15932 fa referència a incrementar també
els ajuts a la indústria per a la reducció dels costos d’insularitat
i doble insularitat; aquest és un tema amb què sempre ens
omplim la boca per demanar que altres administracions ens
ajudin, i ha de ser així, a reduir la insularitat que tenim, però
creim que el Govern balear tampoc no té aquesta sensibilitat
cap a les illes com puguin ser Menorca, Eivissa o Formentera,
tenint en compte que tenen una doble i triple insularitat.

Referent a la 15931, fa referència també, com ja havien
establert també l’any anterior, a una col·laboració del Govern
amb els ajuntaments en temes de polígons industrials, enllaç
que va en relació amb la que presentaven de, concretament,
l’Ajuntament d’Alaior, la 15959, pel tema del subministrament
elèctric.

I també donarem suport, ja dic, també a una que hi ha...,
crec recordar... era d’El Pi, no vull dir ara quina era, també
d’un tema en aquest sentit.

Hi ha també tres esmenes molt concretes que també són
arran del que vaig dir al debat amb el conseller el dia de la
compareixença per explicar els seus pressupostos, que feien
referència que..., vaig esmentar que.., ell deia que tenien un
creixement determinat, però fins i tot la memòria dels mateixos
pressuposts deien que aquest creixement no era tal i era
senzillament perquè l’Impost de turisme sostenible, que ell
contemplava ja com un major, no està contemplat així als
pressuposts. Per tant, en les 16063, 16079 i 16080 demanam
que en lloc de fer la transferència cap a l’ATB vagi directament
a la Conselleria de Treball, i més si a la compareixença es diu
que ja compten amb aquests recursos i també per un tema
importantíssim de fiscalització.

Hi ha dues esmenes que fan referència a les cambres de
comerç, també al conseller vaig demanar pel tema de les
cambres de comerç, un tema en què no ens va convèncer la
seva resposta, a Mallorca s’assignen 240.000 euros; a Eivissa
i Formentera, 20.000 euros, i a Menorca, 15.000 euros. A partir
d’aquí la resposta no ens va convèncer, presentam aquestes
dues esmenes, 15923 i 15924, per demanar una major dotació
per a aquestes cambres de comerç.

Hi ha també dues esmenes que fan referència a les
acadèmies privades de formació, per a formació d’ocupats i
desocupats, que són la 15935 i la 15936.
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I per acabar també hi ha dues esmenes més, que fan
referència al comerç, que són la 15934 i la 15933, que fan
referència a ajuts al comerç per a la innovació i també per a
l’exportació.

No he entrat a dir les quanties perquè tots els diputats les
tenen a les esmenes i estaríem parlant de moltes quanties.

A partir d’aquí, també em vull posicionar pel que fa a les
esmenes dels altres grups parlamentaris, al marge d’ara poder
sentir les seves valoracions, he de dir que bàsicament votarem
pràcticament a totes que sí, podríem fer en alguna una
abstenció, en algunes podríem demanar aclariments, perquè,
com passa també amb les del Grup Popular, vull dir no és una
cosa que sigui dels altres grups, quan un llegeix en la sola línia
un tema determinat, idò bé, creiem que a vegades és complicat.

Però així i tot creiem que pràcticament totes les esmenes
que es presenten de tots els grups van en la mateixa línia que
les que intentam presentar des del Grup Popular que és intentar
millorar la qualitat del treball a les nostres illes, seguir reduint
les xifres d’atur i, sobretot, torn a reiterar-ho, un tema
important com és la sinistralitat laboral. 

Així que al marge de les explicacions que donaran cadascun
dels portaveus que ara intervenguin, vull dir que la intenció és
fer un vot gairebé favorable a quasi totes les esmenes, tenint en
compte a més que n’hi ha moltes que són d’afectació, per
exemple, per part del Grup Parlamentari Podem i aquestes
esmenes d’afectació... vaja, crec que n’hi ha moltes que el
Govern ja deu tenir previst fer-ho, entenc que sortiran també
amb el vot favorable.

I a partir d’aquí acabaré, en la segona intervenció ja
acabaria de posicionar el vot concret a cadascuna o a la votació
directament.

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. Volia contestar una mica al
Sr. Tadeo, ja que ha mencionat prou vegades el tema de la
sinistralitat laboral, no és una qüestió que depengui només de
recursos, sinó també de concepció d’aquesta i l’altre dia
parlàvem aquí al Parlament sobre una iniciativa per parlar de la
seguretat laboral, de les condicions laborals a l’aeroport i jo
vaig mencionar una campanya del Partit Popular a l’anterior
legislatura en què deia que el treballador havia de tenir cura de
si mateix i si no ho hauria de fer un altre, amb una imatge prou
deplorable.

Crec que aquest govern té una imatge i una concepció de la
sinistralitat laboral, de la salut laboral fonamentalment diferent,
i això ho demostra la nova creació de l’Institut de Salut Laboral
que permetrà reconèixer malalties professionals a nivell
individual, nosaltres no tenim competències per reconèixer les

malalties professionals a nivell col·lectiu, però sí tenim
competència en promoció de la salut laboral. Crec que aquesta
creació de l’Institut de Salut Laboral serà un gran avanç per a
la nostra comunitat autònoma en qüestions, en col·lectius com
les kellys i altres col·lectius que treballen al sector turístic i que,
evidentment, pateixen certes condicions que provoquen
malalties d’origen laboral.

Crec que és un exemple més de com aquest govern i en
especial aquesta conselleria intenta tapar els forats que deixa el
Govern estatal amb la seva legislació i amb les seves decisions.

És veritat que, bé, nosaltres hem presentat diverses
iniciatives, tant a la Unió Europea com al Congrés dels
Diputats i aquí per defensar la salut laboral de les kellys i
d’altres sectors; sectors que segurament, si haguessin estat... la
majoria d’aquests homes, idò els seus problemes s’haurien
reconegut abans. És un problema de la feminització de la
precarietat.

Per això hem posat una esmena que augmenti el pressupost
de l’Institut de Salut Laboral i esperem que s’aprovi.

Per una altra banda, tenim una esmena en què demanam una
dotació de 60.000 euros per a la Fira del Treball a Eivissa. 

Una altra esmena d’1 milió d’euros per a la dotació de
formació dual al sector industrial. El Sr. Tadeo ha esbrinat molt
bé que aquestes esmenes han estat negociades amb el Govern
i són fruit de la negociació que hem mantingut des d’agost amb
el Govern per negociar aquests pressuposts.

Tenim una altra esmena per a dotació de programes de
contractació pública de persones aturades majors de 45 anys,
un sector vulnerable de la nostra societat que necessita l’ajuda
de les institucions.

Una altra esmena de 100.000 euros per al foment de
l’ocupació d’empreses tradicionals i una esmena en què volíem
corregir la motivació perquè el redactat tal i com està ara no és
el correcte, que és l’esmena 16386, on diu “foment de
l’ocupació en empreses que utilitzin energies renovables”, ha
de dir “incentivar la creació d’ocupació en empreses d’energies
renovables”, no “empreses que utilitzin energies renovables”,
sinó “empreses d’energies renovables”.

I sobre l’esmena de l’impuls a l’Institut de Salut Laboral el
que demanam és una transacció on la baixa sigui a la secretaria
general de la mateixa conselleria, la Secretaria General de
Treball, per tant, la baixa seria a la secció 19, al programa
19101, perdó el centre de cost 19101, i el subconcepte 48000.
Ara passaré per escrit a la mesa aquestes modificacions.

He de dir que la Conselleria de Treball per a nosaltres és
una de les que millor funcionen, que programes que a nivell
estatal no han funcionat com és el de l’ajuda als joves per
trobar treball crec que aquí sí que estan funcionant, donar una
oportunitat als joves a l’administració per després desenvolupar
la seva carrera a l’empresa privada. És un programa que està
donant fruits, els joves després..., l’índex de trobada de treball
és prou elevat. 
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I en altres iniciatives com són les inspeccions i la millora de
contractes que es produeixen a causa d’aquestes inspeccions
pensam que van en la bona línia d’un govern progressista que
es preocupa pels treballadors i treballadores de la nostra terra.

Res més, demanam el vot a favor dels grups parlamentari
per a les nostres esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià, deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup
parlamentari en relació amb les esmenes a la totalitat, com que
no fem una valoració negativa de la feina que du a terme
aquesta conselleria, hi votarem negativament; de fet, l’any
passat ja vàrem donar suport a aquesta secció i com que no hem
presentat una esmena a la totalitat això és prova evident que no
som excessivament crítics amb el funcionament de la
conselleria, sempre evidentment és millorable.

En relació amb les nostres esmenes parcials, n’hem
presentades quatre.

La primera és en relació amb les obres del polígon
industrial de Porreres. La conselleria, a través de l’IDI, és
titular de terrenys en aquest polígon industrial i, per tant, ara
estan en fase d’execució les dotacions urbanístiques, si la
conselleria no té una partida per fer front als costos que com un
dels propietaris d’aquest polígon han d’assumir evidentment hi
haurà dificultats en la gestió. Per tant, nosaltres consideram que
aquí hi havia d’haver una previsió pressupostària que, a més,
després de parlar amb l’ajuntament i de parlar amb la
conselleria realment la quantia que nosaltres hem posat de
150.000 euros és insuficient. Per tant, proposam una transacció
d’aquesta esmena per pujar la quantitat, així es proposa fer un
canvi a la secció, de la secció 19, Direcció General de Política
Industrial, a la E07, IDI, i modificar la quantitat de 150.000 a
400.000 euros. 

En relació amb la segona esmena parcial que tenim, és de
2.110.000 euros, de promoció industrial, entenem que ja que es
parla tant de diversificació econòmica és evident que hem
d’apostar d’una manera pressupostàriament més valenta en
matèria industrial.

I les altres dues esmenes que tenim parcials són en relació
amb comerç. Sempre pensam que la conselleria en aquest
capítol de comerç hauria d’intentar fer més i hauria d’intentar
dinamitzar més el comerç de proximitat. Per tant, nosaltres hem
presentat dues esmenes, una de 3.660.000, per a dinamització
del comerç en els centres urbans, i una segona, de 2 milions
d’euros, per ajudar a la innovació del petit i mitjà comerç.

En relació amb les esmenes parcials de la resta de grups, a
la majoria els donarem suport o ens abstendrem perquè no les
acabam de veure clar. Com bé deia el Sr. Tadeo, portaveu del

Grup Parlamentari Popular, de vegades les explicacions són tan
breus que et queden dubtes i, per tant, en algunes d’aquestes
que o perquè tenguem dubtes o perquè no les vegem clares ens
hi abstendrem, tot i que ja dic que a la majoria els donarem
suport. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup té una
esmena a aquest programa que és una esmena dirigida a
incrementar la partida d’ajuts per a la indústria. És una esmena
que podríem dir-ne modesta, perquè és de 250.000 euros, per
dos motius: primer, perquè ja hi ha una dotació important per
a ajuts a la indústria, i si ens hem decidit a presentar aquesta
esmena és també perquè no vèiem justificat, i li vàrem dir al
conseller a la seva compareixença, que cresqués el pressupost
de l’IDI en 256.000 euros per contractar persones per
assessorar en la creació d’empreses, creiem que això... és a dir,
creiem que per fer això més val ampliar la dotació d’ajuts a la
indústria. Bé, a part que vaig fer tota una reflexió sobre que
això el Centre Bit ja ho feia, per tant s’estaven duplicant feines
entre el Centre Bit i... bé, la Fundació Bit, perdó, i l’IDI i, bé,
sembla que la política consistent a contractar més gent per
assessorar en la creació d’empreses crec que és més encertada
en aquest sentit donar els ajuts a la indústria. 

He entès, pel que han dit els altres portaveus, que és
probable que ens votin a favor d’aquesta esmena, pot ser pel
que han dit i pel que han dit de les esmenes que no votaran a
favor.

Vull aprofitar una mica per dir al Sr. Tadeo per què jo, en
canvi, no puc votar les seves esmenes, tot i que me les he
mirades amb molt d’afecte perquè en alguns temes hi estam
d’acord, i li vull explicar clarament, és a dir, i li posaré
exemples d’esmenes que segons com estiguessin plantejades hi
podríem donar suport, però és clar, vostè planteja tota una sèrie
de línies amb les quals nosaltres podríem estar-hi d’acord, i de
fet vostè sap que moltes vegades en temes concrets hem estat
d’acord amb aquestes polítiques, però és clar, ens trobam que
vostè o vostès, perquè hauria de parlar diguem de les diferents
esmenes que han presentat; és clar, ens trobam que en moltes
de les seves esmenes, tant les que vostè ha presentat en aquest
programa com les que companys seus han presentat en altres,
van dirigides a programes com el 451A, que és el de Serveis
Generals de la Conselleria de Cultura; jo puc entendre el seu
discurs que per vostès eliminarien aquesta conselleria,
l’eliminarien, i destinarien tots els crèdits d’aquesta conselleria
a altres, a altres conselleries. Jo ho puc entendre políticament,
el que no puc entendre és que el programa 451A tengui una
dotació en el pressupost de 4,7 milions d’euros i vostès
presentin esmenes de baixa per import de 16 milions d’euros,
és a dir, és que no hi ha prou calés. És a dir que vostès volen
suprimir la conselleria? Bé, jo no hi estaré d’acord, però puc
entendre-ho, el que fa que d’alguna manera, si em permeten
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dir-ho amb aquesta expressió, em caigui l’ànima als peus quan
jo analitz les seves esmenes és que intent analitzar les seves
esmenes per veure en què podria estar d’acord i en què no, però
és clar, com que veig que vostès el que fan és treure diners d’un
sac on ja no n’hi ha... perquè si aquest programa té 4 milions
d’euros i vostès presenten esmenes... perdó, he dit 16 i havia
d’haver dit 20, per import de 20 milions d’euros, doncs llavors
és impossible, i és quan em pregunt si realment són esmenes
realment pensades realment en què vostès creuen clarament que
s’ha de deixar de fer una cosa i s’ha de fer una altra o
simplement són, de vinga!, de fer la carta als reis i anant
presentant esmenes sobre temes que vostès voldrien fer, però
que no hi ha diners per fer-les.

Per tant, jo li dic, i li posaré un exemple, una esmena que
vostè ha presentat i que em va semblar interessant, la 15932,
amb els ajuts per a la doble insularitat. Aquesta esmena ben
plantejada si fos una baixa, fins i tot li diré, encara que fos
contra la Conselleria de Cultura, però que no es mengés tot el
pressupost de la Conselleria de Cultura, i més!, és clar, això és
el que a mi m’impedeix votar-la a favor. Aleshores, pens, i
perdó perquè jo no som ningú per dir com han de fer els altres
les seves esmenes, però si presentassin menys esmenes i fossin
més realistes en el sentit que realment es veiés que realment hi
ha crèdit suficient per fer front a aquestes esmenes pot ser hi
podríem donar suport. Però és clar, per fer això vostès haurien
de retirar moltíssimes esmenes, ja li dic, tenen esmenes de
baixa per import de 20 milions d’euros contra un programa que
té 4,7 milions d’euros.

És per això que li he volgut explicar, perquè pot ser vostè
troba incoherent que nosaltres votem en contra d’algunes
esmenes d’alguns temes que són concomitants amb els que
nosaltres defensam habitualment, i el motiu és aquest. 

Bé, pos com a mostra l’esmena que nosaltres hem presentat
que és molt modesta, són 256.000 euros, però, escolti, agafam
diners de l’IDI i els posam a la Direcció General d’Indústria, és
a dir, fem la... és a dir, tenim la cara i la creu, tenim la cara que
estam promovent més ajuts per a la indústria, però tenim la creu
que estam llevant doblers de l’IDI, bé, crec que és la forma que
les esmenes realment les puguem discutir des d’un punt de vista
polític de prioritats o de no prioritats. És clar, si el que fem és
esmenar sense criteri contra esmenes que no tenen tant de crèdit
com el que estam demanant, doncs, llavors aquest treball de
rigor, de poder discutir sobre què prioritzam o què no, doncs,
és impossible.

Respecte de les esmenes dels altres grups, respecte de les de
Podem veig, doncs, que efectivament són afectacions en
polítiques que de fet ja estan previstes i que ja formen part de
la cartera de prioritats de la conselleria, per tant, entenc que
estan pactades o transaccionades, per tant no hi tenim res en
contra. 

Respecte de les d’El Pi, no sé si ho he entès bé, de quatre
que n’hi ha he entès que presenta transaccions a totes, no?, a
totes proposa transaccions. Per tant, esper també, doncs, quin
és el parer dels grups que donen suport al Govern, però
evidentment si hi ha una transacció entre el Govern i el Grup
d’El Pi també donaríem suport a aquestes esmenes. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay, deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia. Bé,
començaré la meva intervenció recordant el que ja he fet en
altres sessions d’aquesta comissió, és més aviat demanant que
es tenguin per defensades tota la resta d’esmenes del Grup
Mixt, en aquest cas de la diputada Xelo Huertas, que crec que
és l’única, a part de Ciutadans, que té esmenes en aquesta
secció.

Per tant, dit això, també volia fer un advertiment previ,
nosaltres tenim una esmena de totalitat presentada i aquesta
esmena de totalitat la retiram en aquest moment, l’esmena
16275; la retiram per una raó que crec que és fàcilment
comprensible, perquè hem arribat a un sèrie d’acords amb el
Govern respecte pràcticament de la majoria d’esmenes que
teníem presentades a aquesta secció, i, per tant, no tindria sentit
defensar una esmena a la totalitat quan pràcticament la majoria,
no totes, però pràcticament la gran majoria d’esmenes, o bé han
estat acceptades, o bé hem arribat a acords de transacció.

Dit això, pas a comentar les esmenes nostres. L’esmena
16231 és una esmena que pretén la fixació d’una partida perquè
tots els sindicats i associacions sindicals puguin realment
beneficiar-se de les ajudes que hi ha previstes, per tant, perquè
d’alguna manera aquest repartiment sigui més obert, més
equitatiu i més just.

La 16242 té a veure amb una qüestió que ja s’ha comentat
abans per part d’altres portaveus, per la necessitat d’invertir en
campanyes de sensibilització de prevenció dels riscos laborals.
No fa falta recordar l’augment alarmant de sinistralitat que hem
tengut en aquesta comunitat i, per tant, creiem que des del
Govern s’hi ha de fer front i s’hi ha de posar evidentment, en la
mesura del possible, la màxima inversió també i els màxims
mitjans.

Les dues esmenes següents, 16244 i 16245, tenen a veure
amb promoció industrial i amb les ajudes a empreses que
estiguin en procés de captació de capital exterior, d’exportació
de productes, d’alguna manera d’internacionalització, amb la
idea que d’aquí en pugui sortir la generació de més riquesa, de
més ocupació i, evidentment, de més desestacionalització
també, que és aquest objectiu que crec que tots els grups
representats en aquest Parlament compartim i que hem de fer el
possible perquè es pugui realment concretar. La primera i la
segona tenen el mateix propòsit, però no en el camp de la línia
d’ajuda, sinó en la promoció d’aquests productes directament
per part del Govern.

La 16243 és una esmena que també persegueix, en aquest
cas en autònoms i emprenedors, un objectiu semblant, també en
vista a l’exportació, també en vista dels productes i serveis que
aquests autònoms i emprenedors puguin obtenir.

La 16232 està relacionada amb un pagament d’ajudes al
transport, que està previst per llei i en qual està vinculat amb
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els desocupats i en el qual hi ha endarreriments que s’haurien
de poder subvenir.

La 16234 pretén que el programa Visibles es centri molt
més en els sectors d’edat més allunyats, per dir-ho així, dels 45
anys, aquests que estan més a la rima dels 65, nosaltres hem
posat aquí 60 anys, de tal manera que també, per aquesta
banda, on evidentment aquest handicap que hi pot haver per
trobar feina, encara és més ostensible que per aquesta banda
s’hi posi doncs el màxim també d’esforç.

La 16233 està relacionat amb les empreses privades de
formació, de formació ocupacional i amb una quantitat que
sobretot ha de servir per poder pagar aquelles quantitats que
havent estat degudament justificades, pertanyin a exercicis
anteriors i que encara no han estat cobrades. 

La 16246 té a veure amb les polítiques d’ocupació i amb els
itineraris laborals, en aquest cas vinculats a col·lectius de risc,
de risc d’exclusió laboral, discapacitats, o víctimes de la
violència de gènere.

Després hi ha dues esmenes que tenen a veure amb el SOIB
i amb les oficines que el SOIB té a Palma, necessitat de
reformes, necessitat d’adequació fins i tot a una certa
normativa, com pot ser la que té a veure amb sortides
d’incendi, etc. 

La 16241 està vinculada en el sector primari, abans estàvem
en el secundari, en relació amb les empreses industrials, aquí
amb el sector primari, on també creiem que és necessari el
foment de mesures que tenguin a veure amb la innovació i
també amb la facilitació a través de la captació de capital
estranger de l’exportació de productes.

I finalment la 16257, que és la darrera que tenim
presentada, el que persegueix és el foment de l’accessibilitat a
les empreses.

Dit això, i respecte la resta d’esmenes, en principi bé,
compartim una mica l’expressat, és a dir, en general votarem a
favor, però també ens abstendrem en altres casos. Per tant, això
no ho podem fer per blocs, ho dic per la mirada del president,
no ho podem fer per blocs de partits, sinó que en cada partit hi
haurà un poc de tot. Per tant, no ens quedarà més remei
m’imagín que votar seguint l’ordre.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn en contra. Per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No intervendré Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres per part del nostre grup
pensam que el pressupost de la Conselleria de Treball és un
pressupost que va cap allà on s’ha d’anar, va a protegir
l’ocupació, desenvolupar la qualificació i això queda reflectit,
i també jo crec que és important l’aposta que fa el pressupost
en la diversificació econòmica i l’aposta que fa per la indústria.
Per tant, pensam que és un pressupost que és més que
acceptable i nosaltres hi vam presentar una sèrie d’esmenes,
esmenes que tenien un caràcter més que res territorial, per
poder posar, afectar sous a determinats territoris, sobretot a les
illes de Menorca i d’Eivissa i aquestes han estat acceptades en
ponència. Per tant, ara únicament queda manifestar el nostre
sentit del vot respecte de les altres.

Respecte de les esmenes que ha presentat el Partit
Ciutadans, dir que bé, n’acceptarem unes quantes i s’oferiran
una sèrie de transaccions. 

Acceptarem l’esmena 16228, de les oficines.

I de la 16229 el que volíem era oferir una transacció
respecte a qui va dirigit, perquè aquí va dirigit a un conveni per
a l’oficina de Miquel Marquès, i nosaltres voldríem que el
concepte fos “la modernització de la resta d’oficines de la
ciutat de Palma”.

Respecte l’esmena 16232, també s’oferirà una transacció
que seria afectar 600.000 euros per al concepte 48015.

La 16233, també voldríem presentar una transacció d’una
esmena d’afectació de 640.000 per pagar la formació de les
diferents que queden pendents.

La 16234 és una esmena d’afectació d’1 milió d’euros, però
canviar el concepte que posa “previsibles per a majors de 60
anys”, en lloc de “majors de 60 anys”, que posi “majors de 53
anys”, perquè és el grup de més risc.

I l’esmena 16246, aquesta sí que s’acceptaria. I la 16241
també.

Respecte del Grup Mixt, hi ha una esmena de la Sra. Xelo
Huertas que hi voldríem fer una transacció, però, com que no
hi és, la rebutjarem directament, d’acord? Perquè volíem oferir-
li una transacció, però no hi és en aquest moment, per tant, la
rebutjarem i passarem al plenari.

Respecte de les esmenes de MÉS Menorca, la primera de
MÉS Menorca crec que la justificació és raonable. Per tant,
s’acceptarà tal i com està plantejada.

Respecte de les esmenes d’El Pi, dir que la transacció que
ha ofert a l’esmena 15522 respecte el polígon de Porreres, la
consideram acceptable, passar de 150.000 a 400.000.
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I respecte de les altres, la 15514 proposam una esmena
d’afectar 600.000 euros, canviant els 500.000 del programa
761 i 100.000 de la partida 48000.

Respecte de l’esmena 15539, proposam afectar 2.100.000
euros al centre de cost 19401, programa 723A, després ja
passaré tot el llistat.

I respecte de l’esmena 15556, proposam afectar 950.000
euros, amb la distribució següent: de la secció E07 es
destinarien 700.000 euros, i del centre de cost 19301, programa
761A, es destinarien 50.000 euros del codi 46000, 50.000
euros del codi 48080, 6.000 euros del codi 48082, 100.000
euros del codi 48000 i 44.000 euros del codi 77000. Després ja
passaré el llistat, perquè reconec que és una mica més
complicat.

Respecte de les esmenes de Podem, també se n’acceptaran
unes quantes, que són la 16371, la 16383, la 16384 i la 16387. 

I respecte de la resta s’ofereixen una sèrie de transaccions,
com són la 16385, sí que s’accepta la transacció que ha fet de
passar-la al programa 19, en alta i baixa del programa 322.

I en la 16386 també acceptarien la transacció que ha ofert
de passar d’empreses que utilitzen energies renovables a
empreses d’energies renovables.

I finalment del Grup Popular, volíem oferir una transacció
a l’esmena 15923, que és el tema de les cambres de comerç,
que com ja ha dit, en el pressupost hi ha 15.000 per a Menorca
i 20.000 per a Eivissa, i volíem oferir una transacció de tal
manera que posaríem 5.000 euros d’addició per igualar
Menorca i Eivissa a 20.000 euros. I aquesta transacció seria
una alta del centre de cost 19301, programa 761, codi 48081 i
la baixa seria del codi 22706.

Jo crec que amb això hi ha la posició de quasi tot. I de
moment res més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a torn de rèplica. Per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Santi Tadeo, cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt breument. Senzillament referent a les partides de baixa,
crec que és un debat..., l’argument que ha fet el portaveu de
MÉS per Menorca es va fer dins el debat ja de l’any anterior
dels pressuposts del 2017, perquè fèiem baixes d’interessos i
d’endeutament i ara són baixes d’altres partides.

El que està clar és que els pressuposts quan hi va haver el
debat de les esmenes a la totalitat, vam fixar un màxim de
despesa per a la comunitat autònoma d’aquests pressuposts, el
qual no es pot superar, i no hi ha cap esmena que
individualment sobrepassi qualsevol centre de cost que hi ha a
les partides de baixa. Per la qual cosa centrar el debat en açò jo

crec que és totalment..., no reflecteix quina és la realitat tampoc
que estam fent en el debat. I a més, li diré que és la tònica que
quan la seva formació política, o que estava englobada en
aquell moment en un altre grup parlamentari, no era MÉS per
Menorca, però també utilitzaven la mateixa tècnica.

L’important és que qualsevol esmena individualitzada per
si mateixa, una esmena parcial o un centre de cost, o un
programa, no superi amb la baixa la quantia que té, i açò és el
que passa. I a partir d’aquí si no n’aprova cap, és impossible
que es pugui pensar que superi. Per tant, el que cal és fer el
debat amb les partides realment d’alta. Només era, ni tan sols
per entrar en debat, perquè ja el vam tenir l’any passat, però
crec que és important que consti també al Diari de Sessions.

Referent a la transacció que proposa el Grup Socialista, jo
entenc que el Govern ha tingut les mateixes converses que ha
tingut el nostre grup parlamentari amb la Cambra de Comerç,
les dificultats que sabem que la Cambra de Comerç de Menorca
té en aquests darrers anys, ja són uns quants; sabem que la Llei
de cambres de comerç, quan la vam aprovar hi va haver molta
unanimitat i una de les coses que intentava establir era poder
donar una sortida a la Cambra de Comerç de Menorca. A partir
d’aquí nosaltres tenim presentades dues esmenes que fan
referència a cambres de comerç, les he exposades a la primera
intervenció, una per a la d’Eivissa i Formentera i una altra per
a la de Menorca, amb un import superior a aquests 5.000 euros
que proposa de transacció.

Però el que faríem, atenent les dificultats de la Cambra de
Comerç de Menorca i perquè tenguin ja pressupostats el que
creuen que necessiten per a l’estructura, per no haver de tancar,
perquè aquesta és la realitat, el que faríem avui és, sempre
pensant que ja presentarien alguna proposició no de llei
respecte d’això, probablement dins la Comissió d’Economia, el
que faríem és retirar l’esmena 15924, que és la que feia
referència a la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera i
acceptar la transacció que proposa en aquest moment el Grup
Socialista a l’esmena 15923, perquè així sabem que solucionam
un problema. I el que no podíem fer és acceptar aquesta
transacció i mantenir l’altra esmena, perquè es produiria una
cosa que no seria lògica i així quedarà en els pressuposts que la
Cambra de Comerç de Menorca tindrà 20.000 euros i la
Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera també tindrà 15.000
euros.

Així i tot, torn reiterar que creiem que hi ha una
descompensació perquè la de Mallorca..., encara que el
concepte tenia alguna cosa concreta, el que va dir el conseller,
no hi creiem i que siguin 242.000 euros. Per tant, acceptarem
la transacció a la 15923, que quedi amb 100.000 euros, i la
15924 la retiram, i que quedi constància del que he dit, sobre
perquè la retiram en aquest moment, en el Diari de Sessions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Sr. Carlos Saura, cinc minuts.
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EL SR. SAURA I LEÓN:

No faré ús de la meva paraula. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS Sr. Josep Melià, cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Només és per manifestar que
acceptam les transaccions que ens ha ofert el Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Josep
Castells, cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Només... vull dir que també donarem
suport totes les esmenes a les quals s’han produït transaccions.

Després vull respondre al Sra. Tadeo que em sap greu si
cada any trec el mateix debat. La veritat és que cada any em
miro les esmenes i cada any faig la mateixa anàlisi. Crec que
vostè deu tenir raó que cada any, que sempre s’ha fet així i... i
bé, idò miri, si s’ha fet així no em sembla bé, si algun dia som
a l’oposició intentaré no fer-ho, perquè crec que això desvirtua
el parlamentarisme.

Si venim aquí a pactar, és a dir, a decidir com es
distribueixen els doblers, puc entendre que per exemple hi hagi,
com si diguéssim esmenes alternatives, mira, en presento deu
perquè si no m’aproven la primera, idò la segona o la tercera i,
per tant, això justificaria que se superés el crèdit disponible,
però, és clar, vostès aquesta anàlisi no ens la fan. Normalment
ens diuen: miri, per a mi les dues més importants són aquesta
i aquesta. Ho dic perquè... ja ho sé que tal vegada som un rara
avis, però li asseguro que el dia que vegi que vostès fan aquesta
anàlisi em plantejaré votar a favor d’alguna esmena, com de
vegades també ho hem fet en alguns temes en què hem arribat
a un acord.

Però jo quan veig que a un programa de 4 milions d’euros
es fan baixes per import de 20 milions d’euros, doncs
simplement penso que aquest treball rigorós de decidir com
distribuïm els doblers, que és l’essència del parlamentarisme,
doncs es desvirtua i jo, senzillament, no hi vull entrar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Xavier Pericay, cinc
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Només és per dir que accepto les
transaccions que m’ha ofert el Govern a través del Grup
Socialista, i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, jo tampoc no en faré ús, més que per dir que vull donar
les gràcies per acceptar les transaccions, i res més.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de procedir a la votació fem un recés d’un minut
per organitzar-la d’acord amb les transaccions que s’han
plantejat.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, passam a votació. Votació de
les esmenes parcials a la secció 19, Conselleria de Treball, de
Comerç i Indústria. Votarem totes les esmenes individualment,
començarem per les esmenes a la totalitat.

Les presentades pel Grup Parlamentari Popular són:
l’esmena RGE núm. 15748.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15749.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15750.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15751.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstenció?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15752.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 15752 la tenc anotada com... a favor.
No, a veure, la darrera esmena que hem votat, la 15752, segons
l’anotació que ha fet arribar el Grup Parlamentari El Pi... la
teníem com votada a favor. No, no és així?

(Remor de veus)

Sí, però teníem una anotació des del Grup Parlamentari El
Pi, que ens ha fet arribar, que la resta...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

Ah!, bé, bé, d’acord. Idò, així queda tal com ha anunciat la
secretària, estava clara la votació, d’acord. 

L’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans s’ha retirada, per tant, passam a les esmenes parcials.
Començam pel Grup Parlamentari Popular, esmena 15925.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

(Se sent una veu de fons que diu: “Set”)

7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15926.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15927. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15928.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

 



1912 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / fascicle 4 / 14 de desembre de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15929.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15917.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15919.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15920.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15921.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15922.

Vots a favor?

Vots en contra?

Repetim la votació de l’esmena 15922.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15930.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15938.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 2 abstencions. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15959.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15932.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15931.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16063.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 2 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15923.

Vots a favor?

Vots en contra?

És una esmena transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

L’esmena 15923 és una esmena transaccionada.

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 15924 ha estat retirada.

Esmena RGE núm. 15933.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15934.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15935.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15936.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15937.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16079.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra i 2 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16080.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 2 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Darrera esmena del Grup Parlamentari Popular, l’esmena
RGE núm. 15918.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra i 2 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, esmena RGE núm. 16371.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16383.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16384.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16385, és una esmena transaccionada i
acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / fascicle 4 / 14 de desembre de 2017 1915

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16386, també és una esmena
transaccionada i acceptada la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16387.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16372, també és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena RGE núm.
15522, que és una esmena transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15539, també és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15556, també és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15514.

Vots a favor?

També és una esmena transaccionada.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, que és una, l’esmena RGE núm. 16435.

Vots a favor?

Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, esmena RGE núm. 16231.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm .16242, esmena transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16244.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 10 vots a favor; 1 en contra i 2 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16245, és una esmena transaccionada.

Vots a favor?

Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16243.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, repetim la votació? És que m’he
equivocat a l’hora de votar.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 16243.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 en contra. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16232, és una esmena transaccionada.

Vots a favor?

Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16234, és una esmena també
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16233, també és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16246.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Repetim?

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació, esmena RGE núm. 16246.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor i 3 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16229, també és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16241.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 2 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16257.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, Sr. President. La 16228, l’hem votada? Hi ha la 29
i la 28. És que tenc apuntada la 29 però com si ens haguéssim
botat la 28.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 16228.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor i 3 abstencions. Aprovada.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, no era aquesta la...

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la votació.

Passam a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Xelo
Huertas, esmena RGE núm. 16211.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16213.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Idò se suspèn la sessió fins a les tres de la tarda, en què
començarà el debat de l’agrupació de la secció 25; és el debat
número 10.
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