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

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia diputats. Bon dia. Passam a debatre les esmenes de
l’agrupació  de la secció 18, Conselleria de Salut amb les
seccions i entitats afins.

Debat número 8, de totalitat i globalitat. Les esmenes a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular, 13935, 13936,
13937, 13938, 13939. Del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 14390. 

Passem a les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular, 14078, 14079, 14081, 14082, 14083, 14084,
14085, 14086, 14087, 14088, 14089, 14090, 14091, 14092,
14093, 14094, 14095, 14096, 14097, 14098, 14099, 14100,
14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14181, 14182, 14183,
14232, 14233, 14101, 14080.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, 14296,
14327, 14322, 14323, 14324, 14297.

Del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
la 13759, 13790, 13780, 13781, 13782, 13783, 13772.

Del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, 13720.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 14395, 14418,
14391, 14393, 14394, 14396, 14488, 14392, 14397, 14398,
14417, 14415, 14490, 14416, 14419, 14428, 14429, 14430,
14399, 14489.

Del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, 14369,
14364.

Del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, 14379.

Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, 14537, 14532,
14533, 14534, 14535, 14536.

Abans d’entrar a debatre, prego em diguin les
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo, Miquel Vidal.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Miquel Gallardo, Biel Barceló.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás, Carlos Saura.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria José Camps, Andreu Alcover.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas, David Martínez.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester a Xavier Pericay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs, ara passam ja a la defensa conjunta de les
esmenes per un temps de deu minuts. El torn el té e l Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat esmenes a la
totalitat, després de no haver-les presentat l’any passat, perquè
pensam que no s’han complit els objectius que es plantejaven
tot i disposar de 1.350 milions més fins ara que a l’anterior
legislatura; que volien prioritzar les persones, però han
prioritzat les infraestructures, que aquestes infraestructures
que no han acabat han intentat fer-les rendibles mediàticament
anunciant-les una infinitat de vegades, com és el cas de Son
Dureta; que un dels problemes principals d’aquesta comunitat,
que és la falta de determinats professionals sanitaris,
persisteix malgrat del 8x1, i que, per això, i malgrat això, hem
tengut i tenim saturació a les urgències hospitalàries; i les
llistes d’espera d’especialistes, de primària, de proves
radiològiques no han baixat al ritme que tots esperàvem.

Per tant, el primer que s’ha de fer i vull fer és agrair la
feina dels professionals sanitaris públics d’aquesta comunitat
que mantenen la qualitat a un gran nivell, malgrat d’una gestió
política massa vegades erràtica, però aquest debat respecte de
la totalitat ens el reservam per al ple.

Hem presentat també una sèrie d’esmenes parcials que són
ja més de tipus econòmic i que també reflecteixen una sèrie
de punts que, des del nostre punt de vista, han quedat un poc
desmarcats, un poc insuficients i moltes vegades coincidents 
amb la resta de grups polítics, per la qual cosa el planejament
és bastant realista.

Aquestes esmenes parcials que hem presentat les podríem
separar en tres grups; el primer grup, tal vegada serien aquelles
que arrossegam des de fa tres anys, aquelles esmenes que no
s’aproven, malgrat ser una evidència que són necessàries i que
alguna de les quals també arrossega un incompliment
parlamentari; és a dir, amb un acord per majoria d’aquesta
cambra resulta que les propostes queden sense complir i que
aquestes esmenes que després duim a pressuposts segueixen
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sense complir, com és per exemple el suport a consells i a
ajuntaments en el tema sociosanitari, també en el tema de
salut mental i conductes addictives. Vull recordar que el tema
de les UCA, o les unitats de conductes addictives, malgrat
tenir PNL aprovades, es deixaran sense transferir aquesta
legislatura; hem demanat moltes vegades la creació de la unitat
de patologia dual. Vull dir, que són esmenes absolutament
constructives i  que no trobam reflex, que no són de difícil
compliment, únicament cal tenir voluntat política.

Pensam que és necessari un coordinador de salut mental
mentre els recursos estiguin tan distribuïts o repartits entre
les diferents institucions, siguin de caràcter autonòmic, local
o insular. Hem de millorar la coordinació entre l’atenció
primerenca i el desenvolupament infantil per potenciar la
detecció precoç de múltiples malalties, també és una esmena
que duim arrossegant des de principi de legislatura. I l’esmena
que fa referència a la dotació d’un al·lergòleg a cada àrea de
salut ja és una esmena coneguda i que és una proposta de
resolució aprovada en el debat de política general de 2017, i
que resulta que aquí no s’aprova, no s’aprova.

Per tant, aquí també volem remarcar la incoherència que
existeix en determinats grups polítics, com és el cas de
Podemos, que han tengut ocasió de comprovar ahir que ells es
varen indignar per una esmena rebutjada pel PSOE relacionada
amb l’educació de 0-3 anys, i que estava aprovada pel Ple, per
unanimitat, i que demanaven que l’esmena no fos rebutjada pel
PSOE, com així va ser inicialment. Per tant, nosaltres estam
en la mateixa situació, per tant, a l’hora de votar aquesta
esmena d’un al·lergòleg per àrea sanitària, parlam d’un
al·lergòleg per àrea sanitària, ja n’hi ha un, doncs, veurem la
coherència que ens mostra el Grup Parlamentari Podem.

Tenim també, demanam, l’increment de substitució
personal per disminuir aquesta pressió assistencial de
primària, sobretot a Mallorca, amb unes esmenes que també
duen els Grups Parlamentaris Podem i Ciutadans.

Demanam també potenciar aquelles especialitats
deficitàries, parlam d’un increment de les especialitats on
pensam que hi ha aquest problema, però és que hi ha també
demandes puntuals, com el pediatre d’Alaró que està demanat
per les persones que representen aquesta institució o àrea.

L’adquisició de vehicles també per a metges, sobretot a
àrees rurals, és una proposició no de llei aprovada que també
li dóna suport o en du una semblant Ciutadans. 

És que amb aquests tipus d’esmenes, com refusar la
cronicitat on està tot aturat, la contractació de geriatres,
augmentar la teleassistència domiciliària, millorar el servei de
seguretat, com també duu un altre  grup parlamentari, són
esmenes que, com dic, arrossegam, no es compleixen i són, ja
dic, de fàcil compliment i únicament aquí es veu un poc el
plantejament polític i de participació que tenen els partits que
són al Govern i que li donen aquest suport. 

Però és que ni tan sols no s’ha contractat l’administratiu de
Cala en Porter, que li demanam fa anys. Tampoc la nova

residència per a desplaçats a Mallorca, també és una esmena
que arrossegam des de fa anys i que és una demanda sobretot
per part de Menorca.

Hem presentat esmenes, per altra part, que fan propostes
concretes com reforços de diferents SUAP, com el de Dalt
Sant Joan o Cala Salada; reforços d’ambulàncies, com a Sant
Joan o Sant Josep, també a Sant Antoni, hi ha un altre grup que
ho demana a Sant Antoni, que nosaltres li donarem suport; la
creació d’hemodinàmiques és l’única illa que no la té;
demanam crear una ambulància pediàtrica, que almenys
aquesta comunitat tengui una ambulància pública pediàtrica
que actualment no n’hi ha cap.

Demanam la potenciació del TAC a l’Hospital Mateu
Orfila o els equips radiològics del Sant Joan, la creació
d’unitats de dolor a Eivissa o a Balears, segons l’esmena que
puguem agafar.

Estam demanant l’actuació a diferents centres sanitaris i
això demostra la situació que existeix en aquests centres a
pesar de quatre anys de legislatura amb aquells sous que he
comentat, així hi ha deficiències a Alaior, a Canal Salat, a
Santa Eulària, a Sant Antoni, Es Viver, Escorca, Llucmajor,
Montuïri, Santanyí, Artà, Santa Margalida, però aquest any
voldria destacar una esmena que proposo i que podríem
negociar, que és l’esmena per augmentar els sous, hem posat
10 milions, però qualsevol plantejament econòmic valdria per
iniciar l’equiparació del plus d’insularitat amb Canàries. No
parlam de definir una quantitat, podem posar la que vostès
vulguin, però que sigui prou per asseure’s amb els sindicats i
començar a parlar de com imposar aquesta partida de tal
manera que ens puguem equiparar i puguem ser més
competitius a l’hora que venguin determinats professionals. 

No planteig tampoc posar-la de forma definitiva, planteig
que es parli amb els sindicats, però crec que és important per
actuar davant un dels principals problemes d’aquesta
comunitat, i si no se suporta aquesta esmena de forma parcial
o de forma completa, idò estam renunciant a lluitar contra un
dels principals problemes, com dic, d’aquesta comunitat.

Per part del Partit Popular i  quant a les altres esmenes
presentades pels altres grups, vull dir que efectivament n’hi ha
moltes que coincideixen amb les que ha presentat el Partit
Popular o a l’inrevés i, per tant, donarem suport a quasi totes,
únicament no donarem suport a tres: una és la 14379, en què
es demana..., la del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas,
partides inicials per a un hospital que ni tan sols està plantejat.
Per tant, pensam que és molt precipitat aquest plantejament i
crec que fan falta altres plantejaments abans de posar partides
sense tenir clar on es va i què es vol.

Votarem en contra de l’esmena 14532 del Grup
Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera perquè pensam que
incideix en aquestes dues esmenes que votarem en contra
d’aquest diputat, idò... actuam sobre dos conceptes
fonamentals a la salut: que és la sostenibilitat i la priorització
de recursos. En aquest cas ell actua de forma molt directa
davant la sostenibilitat, no podem renunciar a una fórmula de
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gestió sense tenir clar que la sostenibilitat del sistema
existeix. I aquest plantejament de la priorització de serveis,
que és tan polit a nivell mediàtic, resulta que és bàsic per
aconseguir aquesta sostenibilitat.

I l’altra esmena que votarem en contra, que és la 14535,
quant a la creació d’un defensor de l’usuari, quan tenim
plantilles insuficients de metges i que, per tant, consideram
que el que s’ha de fer és prioritzar els  recursos abans de
plantejar altre tipus de personal depenent d’aquest govern
balear.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears la Sra. Marta Maicas té la paraula, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies..., bon dia, gràcies, Sra. Presidenta, bon dia,
diputats, diputades. El Grup Parlamentari Podem Illes Balears
ha presentat un total de 6  esmenes: la 14296, amb un
pressupost de 20.000 euros, per a la creació d’una unitat del
dolor a Eivissa, creiem que aquesta unitat és indispensable per
a l’illa d’Eivissa ja que és l’única illa que no té dotació
d’aquesta unitat. En un principi la Conselleria de Salut ja ens
va avançar en ple, mitjançant una pregunta, que havent-hi ja la
plantilla d’anestesistes al complet tindríem la possibilitat de
poder tenir aquesta unitat per fi. Esperem que sigui possible
per a l’any que ve.

L’esmena 14327, amb un pressupost de 200.000 euros,
per a la dotació per a ambulàncies de suport vital bàsic, una per
a Sant Josep i una altra per a Sant Antoni a Eivissa durant
l’època estival durant 24 hores. Considerem que serien
aquestes dues ambulàncies per donar cobertura a to ta l’illa
d’Eivissa. Considerem que amb això acompliríem amb
l’atenció que necessita aquesta illa.

L’esmena 14323, per a l’extensió de la cobertura dels
serveis existents de serveis assistencials a l’àrea
maternoinfantil, amb la dotació de matrones als centres de
salut. Considerem que fan una funció primordial i que n’hi
hauria d’haver una a cada un dels centres de salut, hi proposem
una partida d’1 milió d’euros per començar.

Una altra esmena, la 14324, per a l’extensió de la
cobertura de serveis existents a l’àrea de patologia
osteomuscular mitjançant la dotació de fisioterapeutes als
centres de salut. Considerem que també és important, havent-
hi els casos que tenim als centres de salut, tenir
fisioterapeutes a cadascun dels centres de salut i per això hi
hem destinat una partida d’1 milió d’euros.

La 14297, per a un fisioterapeuta per a la unitat de
limfoedema de Can Misses, i fer que aquest servei, que ja es
dóna gràcies a l’Associació de Càncer d’Eivissa i Formentera,

passi a formar part dels serveis oferts per l’Hospital de Can
Misses amb una partida de 30.000 euros.

I finalment, la 14322, una esmena per a una millor i major
coordinació en atenció especialitzada amb els objectius
d’augment de la capacitat de resolució de l’atenció primària i
reducció de les llistes d’espera, mitjançant la implantació
d’instruments per a procediments de telemedicina, amb un
pressupost de 500.000 euros. 

Aquestes són les sis esmenes que presenta Podem Illes
Balears i esperem que siguin acceptades. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sr. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, Senyores i senyors diputats. Sí que és
cert que nosaltres en aquesta secció per als pressuposts de
l’any que ve no hem presentat esmena a la totalitat, així com
sí ho férem l’any passat. Jo sempre dic a la consellera que està
molt bé voler programar i voler fer, el que passa és que s’ha
d’anar alerta amb el prometre i que no s’executin les coses. Sí
que dins engany s’han fet els tres plans de què parlàvem, que
n’hem parlat durant tota la legislatura, que ens els ha presentat
com el Pla de cronicitat, el Pla de salut mental i el Pla de
salut, els han presentat; creiem que era important, ens hagués
agradat que hagués estat abans, però s’han anant fent coses.

S’han començat les obres de l’Hospital de Manacor, que
crec que era important i era una reivindicació des del nostre
partit des de l’inici de legislatura. Però també és cert que hi ha
altres tipus d’accions que s’haurien d’haver fer per part de la
conselleria i encara no s’han tirat endavant.

Nosaltres hem presentat a aquesta secció 7 esmenes
parcials, una de les quals coincideix amb la motivació, amb
Podemos, que és la unitat del dolor d’Eivissa, que es creï
aquesta unitat del dolor a Eivissa, amb el que no coincideix és
amb la quantia, ells demanen 20.000 euros, i nosaltres som un
poc més ambiciosos i en demanam 500.000. Aposta jo crec
que entre un i l’altre supòs que hi hauria una diferència que
estaria bé que el Govern ens ho acceptàs.

També demanam que s’augmenti la partida per a la
investigació, a la fundació ..., bé, dins IDISBA, demanam un
increment d’1.300.000 euros perquè..., com també és sabut
per tots, pensam que la investigació, i dins el món sanitari, és
bàsica per al futur.

Demanam la creació de dos PAC nous, un a Manacor i un
a Santanyí, som conscients que no demanam l’execució de les
obres, però sí que es poguessin començar els projectes i això
voldria dir que hi ha un compromís perquè dins un futur
immediat es pogués fer.
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També a Eivissa demanam la creació d’una unitat de salut
mental. Crec que també és l’illa on és més necessari en
aquests moments que es pugui crear aquesta unitat. Aquí
demanam 30.000 euros perquè es creï aquesta unitat.

I després demanam dues accions més puntuals, i som
conscients que hi deu haver necessitats a molts centres de
salut i a moltes unitats bàsiques, però en aquest cas en som
conscients, i més també perquè en sigui conscient, ho
reafirmam al Govern, que supòs que ho sap, que és destinar
més personal a la unitat bàsica de Porreres i que durant els
mesos d’estiu es reforci una ambulància a la zona de la
Colònia de Sant Jordi. Jo crec que en diferents ocasions hem
parlat dels temes de les ambulàncies, la necessitat sobre a
l’estiu de reforçar. I ja no només, com diu l’esmena, a la
Colònia de Sant Jordi, sinó també a la resta de municipis i
traslladar-ho a la resta d’illes, perquè sí que és cert que de
vegades quan ens diuen el temps mitjà d’arribada d’una
ambulància, ens poden dir que s’ha reduït bastant i això pot ser
degut a què hi ha hagut unes accions que han fet més via en
anar-hi. Però tenim coneixement de què en alguns casos han
estat més d’una hora en arribar una ambulància i crec que això
no ens ho hauríem de permetre.

Per tant, aquestes són les nostres esmenes a la secció de
salut.

Pel que fa a la resta d’esmenes dels grups parlamentaris
que han presentat aquí, nosaltres la majoria les votarem a favor
o ens hi abstendrem i a qualcuna ja la votarem en contra, però
com que la presidenta supòs que ens farà votació individual de
cada esmena, ja ho farem. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem presentat una
esmena a aquesta secció juntament amb Gent per Formentera,
a la qual demanam 150.000 euros per actualitzar les dietes
dels malalts i desplaçats a Mallorca. Aquesta mateixa esmena
ja la vam presentar l’any passat també per un valor inferior, es
va aprovar però no es va aplicar aquest increment i pensam que
ja és ben hora que s’apliqui, donat que entre la instal·lació de
nous serveis a les altres illes i e l desplaçament
d’especialistes, s’ha reduït el nombre de trasllats, amb la qual
cosa pensam que es pot equiparar i a més a més hem d’afegir
que aquesta ordre que especifica la tarifa que es paga és de
l’any 2011, som a l’any 2018 i creiem que ja és ben hora.

Gràcies.

LA SR. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Ara del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidenta. Desde Ciudadanos hemos registrado
un total de 21 enmiendas a la sección 18 de la Conselleria de
Sanidad, de las cuales una es a la totalidad. Y la enmienda a la
totalidad se basa en nuestra discrepancia en la gestión y en la
organización de las políticas sanitarias que consideramos que
generan bolsas de ineficiencia y falta de profesionales.
Continuamos con una falta de transparencia absoluta en las
listas de espera y el incumplimiento reiterado de nombrar al
Defensor del usuario del sistema de salud, que tampoco está
presupuestado, pese a que fue una propuesta de Ciudadanos a
inicio de legislatura y que se comprometió este Govern a
crearlo en 2017. Nosotros creemos que el Defensor del
usuario sí que es una buena forma de evaluar el sistema
sanitario a través del usuario.

También hay una falta de medidas contundentes de
fidelización en los profesionales sanitarios, ya sea vía
incentivos económicos o de formación, y que ataje uno de los
mayores problemas de nuestra sanidad que es la falta de
profesionales sanitarios en plazas que están presupuestadas,
pero que están vacías, porque los profesionales o no vienen,
o se van. Creo que es uno de los grandes problemas que este
Govern no ha sabido poner remedio.

Y necesitamos también abordar la falta de inversión en
innovación, también muy importante en los hospitales de
nuestras islas. Así como también consideramos que no existe
un análisis de los resultados transparentes por centro de salud,
por servicio, por sección para poder mejorar en calidad
asistencial, necesitamos un portal de transparencia, unos
indicadores de resultados que nos hagan posible  medir el
funcionamiento del sistema y necesitamos de esta
transparencia a nivel de gasto y de resultados asistenciales.

Por lo tanto, de ahí nuestra enmienda a la totalidad, además
de otras causas que ya expondremos en el pleno.

En cuanto a las enmiendas parciales, pues tenemos la
enmienda 14418, en la que dotamos de 1 millón de euros para
la aplicación de los objetivos y medidas para el Plan de salud
mental.

Otra serie de enmiendas que van destinadas a aumentar el
personal de atención primaria. Una de ellas es específica para
refuerzos en los centros de salud de zonas turísticas en
temporada alta, así como en las urgencias de Son Espases y
Can Misses; para aumentar los refuerzos en personal en los
servicios de urgencias y atención primaria en hospitales
durante los tres meses de presión asistencial por las
enfermedades derivadas del frío, con posibles riesgos de
epidemias gripales, es una falta reiterada en la gestión de este
Govern.

También tenemos otra enmienda destinada a aumentar la
seguridad en los centros de atención primaria. 

Y consideramos importante una enmienda que va dirigida
a la creación de una unidad itinerante de atención al pie
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diabético y pie de riesgo en centros de atención primaria, una
unidad en cada área de salud.

Por otra parte, tenemos una partida para la compra de
vehículos para los sanitarios que atienden en los domicilios.
Se propone que sean vehículos eléctricos, sabemos que a día
de hoy estos profesionales se desplazan con sus propios
vehículos.

Después tenemos otra serie de enmiendas a
infraestructuras, como un nuevo PAC en Manacor. Y las ya
ineludibles obras necesarias en el Hospital General y Hospital
Psiquiátrico, que a nuestro entender son absolutamente..., con
un presupuesto muy pequeño para lo que se necesita.

También proponemos una página web específica, donde se
publique el Plan de infraestructuras sanitarias de todas
aquellas obras proyectadas, dando publicidad a su estado de
ejecución y con una memoria económica y con la
temporalización de cada una de ellas. Creemos que este
Govern ha vivido cuatro años anunciando las mismas obras y
si nos vamos al Diario de Sesiones de las comparecencias de
la consellera Patricia Gómez, veremos que se puede hacer un
corta-pega y no erraríamos en ninguno de sus discursos,
siempre son las mismas obras. Y por lo tanto, creemos muy
conveniente como hemos dicho en muchas ocasiones, ese
portal de transparencia del estado de ejecución de las obras.

Y por último, comentar que también tenemos una
enmienda dirigida a la realización de un estudio técnico
riguroso, para que se estudie la posibilidad de la implantación
de un nuevo servicio de trasplante hepático en el hospital de
referencia de Son Espases. Es una enmienda reiterada que
también tenemos estos años, consideramos que el trasplante
hepático es necesario en Baleares y pedimos que se estudie,
porque es verdad que todo va a ser en base a un estudio
riguroso que lo avale. Creemos que sería un salto cualitativo
en la asistencia al paciente, pero también es evidente además
que los servicios punteros de práctica clínica son un aliciente
para atraer a los profesionales sanitarios.

Por último tenemos una enmienda, un conjunto de
enmiendas para...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... -ya acabo, sí, sí-, para planes de formación específicos, es
una enmienda dentro del Plan de formación que ya existe en
los presupuestos para todo el personal, para las diferentes
categorías de los diferentes hospitales y atención primaria,
que recojan la necesidad de posibles desplazamientos o
estancias en otros hospitales de otras comunidades para la
formación en nuevas técnicas, y además que dote de recursos
materiales innovadores, necesarios cuando se realice ese
desplazamiento de expertos de fuera a los propios centros de
Baleares. Y nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula pel mateix grup el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom.
He presentat un total de 5 esmenes parcials, totes elles són
extretes de les resolucions aprovades a la cambra enguany i
n’hi ha alguna també de l’any passat i són, com ja ha comentat
algun altre portaveu, iniciatives parlamentàries que hauria
d’executar aquest Govern, però veurem si realment aquells que
varen votar a favor d’aquestes resolucions en el seu moment,
avui es materialitzen i no demostren la seva incongruència.

La primera d’aquestes esmenes fa referència a la
desprivatització dels serveis externalitzats i dels no sanitaris
dels hospitals, avui per avui veiem que durant els últims anys
hem vist com a determinats centres hospitalaris
l’externalització de determinats serveis s’ha estès, i vàrem
arribar a aquesta legislatura determinats partits abanderant que
havíem de rescatar la cosa pública i  que havíem de tornar
aquests serveis, que es varen externalitzar en el seu moment,
que els diferents hospitals poguessin donar el seu servei. És
obvi, com apunta el Sr. Serra, que en determinades illes
determinats serveis és molt complicat, però sí que a poc a poc
hauríem de fer un pas, sobretot pels problemes de Can Misses
o de l’Hospital Son Llàtzer, entre altres, hauríem d’intentar fer
un esforç per rescatar el que mai no hauria de ser externalitzat
i privatitzat.

La segona esmena que presento coincideix amb l’esmena
que ha presentat la gent de MÉS per Menorca i Gent per
Formentera. Com també ha comentat la Sra. Sureda jo som
molt més ambiciós, també he de comentar que aquesta és una
esmena aprovada en dues resolucions enguany, la 69, i l’any
passat la 73, en el Parlament de les nostres illes, i veurem, o
almenys, com ja ha manifestat la Sra. Patrícia Font, no es va
materialitzar havent estat aprovat.

Els que viatgem d’altres illes cap a Palma moltes vegades
ens trobam coneguts, familiars, veïns que vénen a la nostra...,
concretament a l’illa de Mallorca i també moltes vegades
pràcticament a Palma, a l’hospital, acompanyats per ser
operats, fer-se proves, fer revisions, etc. Han d’agafar el taxi,
han de menjar, han de dinar, sopar..., les dietes són
insuficients, i d’altra banda, també, i això ho patim nosaltres
com a diputats  i  diputades, els últims anys els preus dels
hotels s’han disparat i les famílies han de fer front a aquesta
despesa i moltes vegades les seves butxaques no ho poden
resistir. Per tant entenem que si aquesta quantitat és massa alta
sí que entenem que s’ha de revisar, i destinar part del
pressupost que té Salut per compensar les famílies i els
pacients.

La tercera esmena que he presentat és una qüestió que
també ha estat molt debatuda i recurrent en plenari i en la
comissió, que fa referència a la reducció de les llistes
d’espera. Entenem, i especialment en determinats hospitals,
els especialistes i les operacions fan cua i mesos per ser
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operats, i aquesta situació per a molts..., i sobretot aquest
govern hauria d’intentar reduir aquestes llistes millorant la
seva gestió, optimitzant els recursos, reduint el temps
d’espera, etc.

I enllaço amb la quarta esmena que he presentat, sobre la
restitució de la figura del Defensor de l’usuari de la sanitat de
les Illes Balears. El Sr. Serra diu que no és important, però jo
penso que la contractació inicialment d’un parell de persones
perquè puguin realment detectar aquelles deficiències i
especialment aquells colls de botella, que podríem dir, en
determinats serveis, especialistes, operacions, entenem que és
una figura molt necessària per intentar millorar el servei al
diferents usuaris que utilitzem diàriament la sanitat pública.

La cinquena i penúltima esmena és també una reivindicació
històrica sobretot de les persones que venim d’altres illes,
com és la construcció d’una residència per a malalts i
familiars desplaçats. És obvi que moltes vegades -i enllaço
amb la qüestió que abans posava de manifest sobre l’hostalatge
per a aquestes persones i els seus familiars- veiem que no s’ha
fet el compliment de les dues resolucions que s’han aprovat i
que mai aquesta demanda històrica no arriba a executar-se.

I l’última esmena, i no menys important, també la resta de
partits han presentat esmenes i és obvi, per suposat, tot el
tema d’infraestructures sanitàries. S’ha d’implementar aquest
pla d’infraestructures per reformar, per renovar i construir
nous centres de salut i altres instal·lacions sanitàries, com ja
s’ha comentat, com l’antic hospital de Son Dureta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -sí, ja acabo, Sra. Presidenta- com són l’Hospital de Son
Dureta, l’Hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses.
L’increment poblacional continuat que les nostres illes
pateixen fa que en determinats municipis o zones sigui
necessari l’increment. Per això demano la seva votació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Ara, e l torn en contra del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel
Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Hola, bon dia. El pressupost de Salut ha augmentat durant
aquesta legislatura en més de 400 milions, fins arribar a més
de 1.730, que són els pressupostos que ens han presentat
aquestes setmanes.

Volem destacar des de MÉS per Mallorca l’esforç d’aquest
govern per destinar inversions allà on tenen més impacte

sobre la qualitat de vida de les persones, i l’esforç per dotar de
més pressupost Salut n’és un de molt clar. Aquest és un
pressupost que ha de servir per donar continuïtat i consolidar
les estratègies iniciades des de principi de legislatura i
garantir una assistència sanitària adequada a les necessitats
dels habitants de les Illes Balears, i creim que va en aquesta
línia. 

Voldria destacar que la dicotomia que comentava el
representant del Partit Popular entre  infraestructures i
persones no és tal. Hi ha molts casos en què no es pot donar
una bona assistència dins infraestructures que estan antiquades
i que no se’ls ha fet revisió en molt de temps. Per tant cal
equilibri entre els recursos destinats a personal i recursos
destinats a millorar infraestructures, i aquests pressupostos
trobam que tenen aquest equilibri. 

També volia destacar l’esmena que demana augmentar el
plus d’insularitat igualant-lo amb el de Canàries. Trobam que
és molt necessari que es pugui augmentar aquest plus
d’insularitat, però, ara bé, ja està previst dins els pressupostos
anar millorant els incentius per tal de compensar, encara que
cal ser conscients que arribar al nivell de Canàries és difícil,
ateses les característiques ultraperifèriques que tenen aquelles
illes.

Sobre les esmenes que ha comentat Ciutadans, en el tema
de les llistes d’espera em sorprèn que es parli tant de
transparència, quan per primera vegada aquesta legislatura
s’han fet avenços en aquest tema de publicar les dades. Es pot
consultar a la web de l’ib-salut quanta gent hi ha davant en cada
llista d’espera. És evident que s’ha de millorar, però no es pot
dir a la lleugera que no s’ha fet res en aquest tema, quan per
primera vegada aquest govern ha agafat el bou per les banyes.

El tema de la falta de professionals sanitaris és evident que
és un problema, però no és un problema només de les Illes
Balears, és un problema de pràcticament tot l’Estat i de molts
països de la Unió Europea, i aquí s’estan fent esforços per tal
d’intentar compensar la insularitat que tenim i perquè sigui
menor que altres bandes.

En temes de pressupost volia destacar l’eliminació del
copagament dels medicaments als pensionistes de les Illes
Balears; també l’aplicació del Decret de garantia de demora;
i un parell d’inversions que es faran, que s’invertiran més de
30 milions d’euros i  alguns seran per a la reconversió de
l’antic Can Misses o de l’Hospital Verge del Toro i de Son
Dureta.

La resta de punts els deixaré per al ple, però també volia
comentar que de la resta d’esmenes algunes són sobre temes
que ja està previst tirar endavant durant l’any que ve, i d’altres
no s’ha considerat possible a hores d’ara que siguin possibles
d’executar. En conclusió, nosaltres sí que votarem a favor de
l’esmena 14100 del PP, sobre Cala En Porter; les 14296,
14327, 14324 i 14297 de Podem; i la 13783 d’El Pi, que fa
referència a la creació d’una partida per a la rehabilitació en
malalties de salut mental a l’illa d’Eivissa. Les altres que
també votarem a favor són la 13720 de MÉS per Menorca, que
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Gent per Formentera també l’ha presentada, que va relacionada
amb l’actualització de les dietes per a malalts i acompanyants,
que com bé han explicat des de MÉS per Menorca des de
2011 no estaven actualitzades, i atès que cada vegada hi ha
menys casos estaria bé poder-les actualitzar.

I ja està. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta. El gruix d’intervenció més polític
també el deixaré per al debat que tindrem la setmana que ve en
plenari, però òbviament alguna referència sí que faré, arran de
les esmenes que s’han presentat.

Quant a les esmenes del Grup Popular, bé, que digui que
estan decebuts perquè durant aquests tres anys de legislatura
no s’han complert els objectius i continuen amb un discurs
que és com un déjà vu, que constantment repetim exactament
el mateix a cada debat de pressuposts, fins i tot es paralitza ara
que s’hagin fet inversions en infraestructures perquè, segons
ha dit el portaveu del Partit Popular, s’havien de prioritzar les
persones i no les infraestructures; òbviament, si les
infraestructures es deixen sense ni tan sols un mínim
manteniment, com va passar a l’anterior legislatura, les
persones no poden ser ateses correctament. I és curiós,
perquè part de les seves esmenes també van enfocades a
aquestes infraestructures.

Que la gestió política ha estat massa erràtica, doncs bé,
serà un comentari que el Partit Popular deixa damunt la taula,
però jo li he de dir que Salut tendrà enguany uns pressuposts
de 1.730 milions d’euros per al 2019, que suposen un
increment de 410 milions respecte de l’any 2015. És un
pressupost que continua fent possible aquelles polítiques que
es van establir en els acords pel canvi i aquelles polítiques
dissenyades en el full de ruta a principi de legislatura 2015, en
aquest cas a la Conselleria de Salut, i que va ser prou
complicat i va necessitar una inversió prou important
rehabilitar aquells drets que s’havien perdut, no només per als
usuaris sinó també per al mateix personal que hi treballa, i que,
per suposat, nosaltres també volem agrair la seva professional
i dedicació, però que òbviament necessita mitjans i necessita
que se’l tengui en compte i que no se l’acomiadi com va passar
a l’anterior legislatura.

Com he dit, e l pressupost respon a totes les necessitats
que la conselleria té  establertes com a prioritat, els
pressuposts de Salut tenen com a objectiu principal consolidar
aquestes estratègies impulsades, com he dit, des de 2015 per
garantir, precisament, aquesta assistència sanitària adequada a
les necessitats de la població d’aquesta comunitat autònoma
i que així es mereix. 

Dels tres blocs d’esmenes que ha defensat el portaveu del
Partit Popular, efectivament, un bloc són aquestes esmenes
històriques, no?, que repetim pressupost rere pressupost, salut
mental, al·lergologia... és com un déjà vu constant, i els
reiterats incompliments que manifesta el portaveu del Partit
Popular que es produeixen. Realment, però, si fem la vista
enrere, és que no ho podem fer d’altra manera, i ara sí tenim
dades aquesta legislatura perquè sí hi ha transparència en la
gestió que es fa i desgraciadament no es pot comparar al cent
per cent amb l’anterior legislatura perquè aquestes dades no hi
existien, però en qualsevol cas, s’han fet passes de gegant i a
final d’aquesta legislatura estam ben satisfets de la gestió i
l’avanç que s’ha fet en qüestió de salut en aquesta comunitat
autònoma.

Com deia, també moltes de les esmenes van dirigides a
propostes concretes, algunes ja s’han previst en els
pressuposts, i previstes per aquest govern, per tant, es
rebutjaran; i  d’altres, com ambulàncies, hemodinàmica a
Menorca, l’ambulància pediàtrica, el TAC que ha fet comentari
de l’Hospital General Mateu Orfila, la unitat del dolor, totes
aquestes qüestions, malgrat vostès les fixin com a esmenes,
excepte l’hemodinàmica de Menorca, que ja va ser objecte
també d’una proposició no de llei que vam debatre a la
comissió corresponent, són accions que es duen a terme per
part d’aquest govern, de la conselleria. 

Vull fer un esment específic a aquesta esmena, que fins i
tot el portaveu del Partit Popular n’ha proposat una transacció,
que no fixa quantia, que acceptaria la quantia que bonament
s’acordi, per unanimitat, quant a equiparar el plus d’insularitat
amb Canàries, què vol que li digui? El plus de fidelització per
illes el van suprimir vostès en el Govern de l’anterior
legislatura i ara ja es paga; hi ha, a més, altres qüestions
econòmiques del personal sanitari que s’han hagut de
rehabilitar aquesta legislatura perquè havien estat retallades
sense motiu a l’anterior, com altres drets econòmics i com
no, també, la carrera professional. 

Per tant, de les esmenes que presenta el Partit Popular li
donarem suport a l’esmena 14100, en relació amb
l’administratiu per al Centre de Cala en Porter, i si bé
coincideix parcialment amb una esmena que presenta Podem
en relació amb la UVI mòbil de Sant Josep, no li  donarem
suport, perquè sí donarem suport a l’esmena de Podem. 

Al Grup Parlamentari Podem donarem suport a la 14296,
14327, 14324 i 14297. 

A les esmenes que presenta El Pi, i he d’agrair moltíssim
el to de la seva portaveu que reconeix, al contrari del que fan
altres portaveus, que sí que s’ha avançat en matèria de salut
prou aquesta legislatura, si bé, òbviament, no al ritme que cada
un de nosaltres potser ens agradaria, però realment s’han fet
passes i s’han consolidat polítiques que s’havien compromès
a principi de legislatura.

En relació amb l’esmena 13759, de la unitat de dolor
d’Eivissa, donarem suport a l’esmena que coincideix
parcialment, potser no tan ambiciosa, de Podem, per tant,
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rebutjarem la seva, però sí li donarem suport a l’esmena
13783, en relació amb salut mental d’Eivissa. 

Altres esmenes que ens proposa El Pi algunes no es poden,
com el nou PAC de Manacor o el nou PAC de Santanyí, es
troben en funció de disponibilitat del solar, per tant, mentre no
es tengui aquesta certesa de l’immoble no es pot preveure
partida pressupostària i, per tant, les rebutjarem.

Sí que donarem suport a l’esmena de MÉS per Menorca i
Gent per Formentera quant l’actualització de dietes dels
malalts desplaçats. 

I voldríem proposar una transacció a l’esmena 14364, de
Gent per Formentera, quant al CAD de Formentera en relació
amb drogodependències, volíem fer una transacció mantenint
exactament com a esmena d’afectació, igualment a la mateixa
secció, centre de cost, programa, i les altes i baixes, com és
d’afectació a les mateixes partides, el mateix programa, però
en tost de 80.000 euros, la transacció seria de 40.000. De
totes maneres ara passaré, en tot cas, per escrit  l’esmena
perquè quedi clar.

A les esmenes que presenta el Grup Mixt, Ciudadanos, em
sembla molt bé que la portaveu tengui discrepància amb la
gestió que es fa des de la conselleria, i així ho manifesta
també a les diferents ocasions a la Comissió de Salut, però
realment aquesta acusació d’ineficiència i falta de
professionals creiem que és totalment injustificada; com han
dit també altres portaveus, aquesta transparència que es
reclama realment en aquesta legislatura s’han posat les eines
perquè sigui efectiva aquesta transparència, quan llavors era
opacitat absoluta.

En el tema de demanar més inversió en atenció primària jo
crec que també hi ha hagut una important passa aquesta
legislatura quant a atenció primària, que ha estat una de les
prioritats i on s’han fet majors inversions. Bé, igual que amb
el Partit Popular hi ha alguna esmena d’aquestes històriques,
com és el trasplantament hepàtic, la consellera ha comparegut
diverses vegades explicant el motiu pel qual a les Illes no
tenim aquest servei. 

I en principi rés més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara el torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair el suport que s’ha fet
a les esmenes del Partit Popular, encara que directament
només es doni suport a l’administratiu de Cala en Porter, que
a la fi tendrem un administratiu a Cala en Porter.

Bé, de forma indirecta s’ha donat suport a unes altres
esmenes perquè són iguals que les presentades pels altres
partits polítics, però, com que són del Partit Popular no les

donen suport, bé, crec que això és un concepte d’entendre la
política que és perfectament actualitzada, es rompen motlles,
com ens han demostrat tots els plantejaments que s’han fet
amb el debat, sobretot el que s’ha posat damunt la taula per
part del Grup Parlamentari Socialista que està seguit, seguit
mirant cap enrere i que ha tengut 1.350 milions d’euros més.
Home, ja seria difícil no fer més coses amb 1.350 milions
d’euros més de pressupost en tres anys, més el que tengui per
a l’any 2019. Per tant, si s’ha de dir i reconèixer que alguna
cosa s’ha fet, doncs és clar que s’ha fet alguna cosa, és clar
que s’ha fet, el que passa és que la gestió no ha estat correcta
i no ha estat proporcional als doblers que han tengut, és el que
venim a dir.

I, efectivament, com dic, el suport hi serà i les
contradiccions del Partit de Podem també hi seran, en el sentit
que no donen suport l’esmena dels al·lergòlegs quan és el
mateix plantejament que varen fer ahir en comissió quan es
varen indignar, indignar, perquè no aprovaven una esmena seva.
Es veu que els principis que defensen són els seus i els dels
altres si no els agraden ja els canviarem, com deia algú, però
realment és el paper que fan en aquesta cambra, juguen amb
les seves esmenes, amb els seus principis i els principis dels
altres, idò bé, que cadascú s’espavili. I com que vostès són la
peça que manté un govern que és, com veiem en el debat i com
que dóna suport els seus plantejaments, és un govern que és
nou quant a la nova forma d’entendre la política, com veiem
rebutjant esmenes del Partit Popular són iguals que la resta de
partits, doncs bé, aquest és el seu discurs, aquí es fan les coses
d’una manera i al carrer en diuen unes altres.

Quant a l’equiparació del plus amb Canàries, crec que és un
tema fonamental, crec que és un tema fonamental, fins que
aconseguim entrar partides per lluitar contra una cosa que tots
els professionals diuen que és l’única eina que pot ajudar, a
part d’altres en què s’ha actuat, però aquesta és la fonamental,
i en aquest cas dir a MÉS per Mallorca que els incentius als
quals s’ha referit quant al fet que són millores econòmiques
per als professionals, aquests incentius són únicament
compliments d’acords sindicals.

Per tant..., res més, únicament volia comentar dues
esmenes de Ciutadans que em sembla que són iguals, la
14339, que és igual que la 14489, i pensava que en la seva
intervenció en retiraria una de les dues, o tal vegada idò
rectificaria el concepte. Sigui com sigui, doncs té un altre torn
per explicar un poc què són aquestes dues esmenes que són
iguals al paper.

I res més, agrair el suport de tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra a l’esmena del Partit Popular d’un
administratiu a Cala En Porter.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair als grups
parlamentaris que donen suport a les nostres esmenes.

I respecte a les esmenes del PP i d’El Pi i que
coincideixen amb la que hem presentat relativa a la unitat del
dolor, vull dir que no considerem que sigui necessari una
quantia excessiva atès que ja comptam amb els especialistes
i del que es tracta és que un d’aquests especialistes assumeixi
les dues activitats, és a dir, la d’anestesista i la de coordinador
de la nova unitat del dolor, una coordinació amb diferents
especialistes que són altres fisioterapeutes, psicòlegs i altres
modalitats terapèutiques que ja existeixen a l’hospital.

De totes maneres, Sr. Serra, no crec que sigui important
quina esmena és acceptada, de quin partit, sinó que surti
endavant el servei o la reclamació que es fa.

La resta de les esmenes que... bé, no les hem contemplades
encara to tes, sí que estem considerant-les, encara tenim
temps.

Per una altra banda, pensam que bona part de l’èxit d’un
bon sistema de salut a les Balears no és tan la inversió, sinó
també una bona gestió  dels recursos que ja tenim i que
desafortunadament no es poden esmenar.

Això és tot, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, en
referència a... jo crec que sí, Sra. Maicas, que a tothom li
agrada que li puguin aprovar qualque esmena seva i, si no, que
t’ofereixin una transacció, que també està molt bé.

Dit això, crec que és vera que es necessita la coordinació
per a la unitat del dolor d’Eivissa, però crec que podríem
arribar més enfora, a posta aquí s’hagués pogut fer la
transacció.

Referent al nou PAC de Manacor, no he entès la Sra.
Camps, sé que ja tenen en disposició el solar al qual es pot fer
el PAC. Amb la consellera ho havíem parlat en diferents
ocasions i no estava clar el solar a què es pogués adreçar... i ja
està clar i, per tant, crec que seria... bé, es podria començar a
fer el projecte, i no he entès el que m’ha dit.

Vull agrair el suport a aquesta esmena per crear la unitat de
salut mental a Eivissa. És vera que es va fer el Pla de salut
mental, s’han començat a posar en marxa, independentment
que el pla no estàs aprovat, algunes accions i crec que aquesta
és important per a Eivissa.

Referent al reforç de les ambulàncies, en general crec que
és important tenir-ho en compte, malgrat que en aquest sentit
no s’ha aprovat cap esmena de cap grup parlamentari que
també en duia.

I... bé, en principi... crec que ja està. Feia comptes fer una
abstenció a l’administració de Cala En Porter, però, vist
l’ímpetu que hi ha posat el Sr. Serra, la votaré a favor. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt, qui parlarà dels dos...? Té la
paraula la Sr. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. En primer lugar tenemos que decir que
las enmiendas de Gent per Formentera que quedan vivas pues
quedan defendidas en sus propios términos.

En segundo lugar, comentar que en cuanto a las enmiendas
del resto  de partidos políticos las vamos a apoyar
prácticamente casi todas. Por lo tanto podremos agrupar si
quiere la Mesa algunas de ellas.

Y también comentar la suerte que ha tenido el Partido
Popular este año que se le ha aprobado una, una enmienda, a
Ciudadanos ninguna. Creo que Ciudadanos se lo ha puesto
mucho más difícil este año al Govern, que siempre le ponía la
enmienda para que se aprobara una partida para el defensor del
usuario y este año no lo hemos pedido y nos hemos quedado
sin la aprobación de ninguna enmienda.

Nosotros en cuanto a la transparencia que comentaba el Sr.
Gallardo de MÉS per Mallorca, la verdad es que no es cierto
que los usuarios tengan un programa donde con un código de
usuario puedan acceder a su posicionamiento en las listas de
espera, de hecho, en el decreto de demora que se aprobó ahora
hace poquito , pese a que había sido una promesa de la
consellera desde el principio de legislatura, ese mismo
proyecto, ese decreto de demora en el artículo 24 que es el
último artículo del decreto propone que se realizará un
programa para que cada usuario pueda conocer su posición en
las listas de espera a través de un código. Lo que se ha hecho
en esta legislatura son unas gráficas donde se pueden observar
las fluctuaciones generales y genéricas de las listas de espera,
pero, vamos, que esto no le solventa nada al usuario.

Bueno, también comentar la importancia que tenía para
nosotros la enmienda de crear una unidad itinerante que
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pudiera atender al pie de riesgo y al pie diabético. También
queremos recordar que es una iniciativa que se aprobó en
comisión de sanidad, por lo tanto esperábamos que esta vez se
pusiera en marcha.

Y bueno, nada más, comentar que nosotros sí que
apoyaremos las enmiendas que consideramos que aportan a
este presupuesto. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ballester. Ara en torn de
contrarèplica té la paraula el diputat de MÉS per Mallorca Sr.
Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bé, no en volia fer ús, però sí per aclarir el tema aquest de
les llistes d’espera. És vera que hi havia hagut una confusió i
hi haurà llistat de la gent que hi ha a cada llista d’espera i es
podrà consultar, però és vera que a dia d’avui hi ha una cosa
que no hi havia hagut mai abans, que és que cada dia es pot
consultar quanta gent hi ha a cada llista d’espera en funció de
si són consultes externes, de llista d’espera quirúrgica, i això
és un tema que s’ha de valorar perquè és la primera passa per
tal d’avançar cap a un model de transparència molt més ampli.
I voldria recordar que això no havia passat mai abans, i era una
demanda de sempre, històrica, per tal de poder saber
exactament en quina situació estàvem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gallardo. Ara pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, simplement dir a la
portaveu d’El Pi que en qualsevol cas contrastaré  la
informació de la qual disposo.

I en relació amb Ciudadanos, comentar-li també que -i ara
ho estem mirant- surt ja anunciat a premsa que molt breument
tindrem un defensor de l’usuari, malgrat ella consideri que no
existeix partida pressupostària per a aquesta figura es posarà
breument en funcionament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara passem a la votació de les
esmenes. Hi ha algun... Agruparem algunes esmenes de...
farem dos grups de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

Bé, primer votarem les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular.

La 13935.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Olga, disculpa es que no te veo. Vale, vale.

4 vots a favor, 7 en contra... i?

(Remor de veus)

¿Tú has votado a favor? Vale, vale es que no lo había
visto.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguim amb les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular, la 13936.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

La 13937.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

La 13938.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra. Rebutjada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

La 13939.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, esmena a la
totalitat 14390.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular, farem un
primer grup que són: 14078, 14081, 14083, 14085, 14086,
14091, 14092, 14093, 14094, 14098, 14099, 14102 i 14103.
D’acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara farem un altre grup que són: la 14079, la 14082, la
14084, la 14085, la 14087, la 14088, la 14089, la 14090, la
14095, la 14096, la 14097, la 14104, la 14105, la 14106, la
14181, la 14182, 14183, 14232, 14233 i 14101.

Vots a favor?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta, en falten dues: la 14080 i la 14080...

LA SRA. PRESIDENTA:

La 14080..., també. D’acord.

Doncs vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara una que la votarem a part del Grup Parlamentari
Popular, que és la 14100.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara del Grup Parlamentari Podem l’esmena 14296.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

14327.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

14322.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra; 6 abstencions. Aprovada.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 4 / 13 de desembre de 2018 2673

LA SRA. PRESIDENTA:

La 14323.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; cap en contra; 7 abstencions. Aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 14324.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

La 14297.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
la 13759.

Vots a favor?

Vots en contra?

Votarem conjuntament les esmenes 13759, 13790, 13780,
13781, 13782 i 13772.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votarem la 13783.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara l’esmena de MÉS per Menorca transaccionada amb la
de Gent per Formentera, no, conjunta. Votarem la 13720 de
MÉS per Menorca i la 14369 de Gent per Formentera.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara de Ciutadans farem dos blocs, votarem el primer bloc:
la 14395, 14418, 14391, 14393, 14396, 14397, 14416.

El que puc repetir? Totes?

14395, 14418, 14391, 14393, 14396, 14397, 14416 i
14489.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara un grup serà...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidenta, perdone, Ciudadanos ha retirado la enmienda
14399. Es para que quede constancia.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 14395, no... 14394, 14488, 14392, 14398,
14417, 14415, 14490, 14419, 14428, 14429, 14430.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, la
14369 és conjunta i ja l’hem votada amb MÉS per Menorca,
i tenim la 14364 en què hi ha una transacció, però s’hauria
d’aprovar la transacció.

Sra. Camps li dono la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, en qualsevol cas entenc que es votaran les dues coses,
la transacció i l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs votem la 14364, sense la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votem la mateixa esmena 14364, amb la transacció
que ha fet el Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. SERRA I FERRER:

Perdoni Sra. Presidenta, podrien dir quina és aquesta
transacció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, el canvi de (...) D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, la 14379.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor. Unanimitat en contra. Rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del mateix grup, del Sr. Salvador Aguilera, la 14537.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

14532.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat en contra. Rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

14533.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

14534.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

14535.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra. Rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

14536.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs hem acabat la votació d’aquesta secció.
Descansarem cinc minuts i passarem a la següent.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam, i passam a debatre les esmenes a
l’agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria amb les seccions i entitats afins.

Debat 9 de totalitat i globalitat.

A. Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular.
Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, esmena
13909; secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
esmena 13910; secció 77, Institut d’Estadística de les Illes
Balears, esmena 13911; E07, Institut d’Innovació Empresarial
de les Illes Balears, esmena 13912; E02, Escola d’Hoteleria,
esmena 13913.

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular. Al
programa 322A, d’ocupació i inserció laboral específiques,
esmenes 14042, 14043, 14044, 14045, 14046 i 14047; al
programa 723A, promoció industrial, esmenes 14048, 14049,
14051 i 14050; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial i empresarial, esmenes 14052, 14221, 14056,
14053, 14054 i 14055; al programa 322D, de foment i gestió
de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes 14057, 14058,
14060 i 14275; a la Secció 79, Institut Balear de Seguretat i
Salut Laboral, al programa 324A, salut i prevenció de riscs
laborals, les esmenes 14037, 14038, 14039, 14040 i 14041;
a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
esmena 14059.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears es
presenten les esmenes al programa 322D, foment i gestió
d’ocupació de les Illes Balears, 14298, 14299, 14300.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, al programa 542A, d’innovació, l’esmena 13794;
al programa 723A, de promoció industrial, les esmenes 13796
i 13795; al programa 761A, d’ordenació i promoció
comercial i empresarial, les esmenes 13777 i 13779; a la
secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa
322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears,
esmena 13793.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, es presenten al
programa 322B, gestió de les relaciona laborals, l’esmena
14482; al programa 324A, salut i prevenció de riscs laborals,
l’esmena 14483; a l’Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears, l’esmena 14481.

El Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, al programa
542A, innovació, l’esmena 14371.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, al
programa 322B, gestió de les relacions laborals, les esmenes
14512 i 14513; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial i empresarial, l’esmena 14514.

Abans de procedir al debat de les esmenes voldria demanar
si hi ha substitucions.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santiago Tadeo substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Rafael Nadal.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Biel Barceló.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix David Martínez.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia..., no, perdó. Ah, sí, sí,
substitueix Patrícia Font, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per a la defensa conjunta de les esmenes
passam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
un any més ens trobam en el debat aquí en comissió de les
esmenes que ha presentat el nostre grup parlamentari a aquesta
secció, la secció 19, de Treball, Comerç i Indústria. Les
esmenes presentades van en la línia del que hem debatut
moltes vegades en el plenari en temes d’interpel·lacions fetes
als distints sectors productius, com puguin ser el comerç, la
indústria, o també a les mocions que hi ha hagut
conseqüentment d’aquelles interpel·lacions.

A partir d’aquí he de dir que hem presentat cinc esmenes
a la totalitat a cada una de..., a la mateixa conselleria i als ens
que formen part o depenen d’aquesta conselleria, com és
habitual, i un any més deixarem el seu debat per al plenari de
la setmana que ve en aquest parlament.

Les esmenes parcials que hem presentat fan referència,
com deia abans, a altres temes que havíem tret, com per
exemple puguin ser la 14037, la 14038, la 14039 i la 14040,
que fan referència a sinistralitat laboral, i  en aquest cas
afegim, tenint en compte a més la llei aprovada en aquest
parlament, la Llei 7/2018, de promoció de la seguretat i salut
en el treball; fan referència a ajuts tant als consells com als
ajuntaments com a empreses, per tal de poder reduir l’elevada
sinistralitat que hi ha a les Illes Balears. També he de dir que
faré referència a les transaccions que ja em va comentar el
portaveu del Grup Socialista, perquè crec que així podem
també agilitar el debat. 

Després també hi ha una sèrie d’esmenes que fan
referència a programes específics, ja sigui per contractació
d’aturats, específics per a la inserció laboral de víctimes de
violència de gènere, que creiem que, bé, sempre hem de fer
èmfasi en aquest tema, i un any més les tornam presentar;
aquestes són la 14042, que fa referència a la violència de
gènere, i la 14043 fa referència als aturats de llarga durada. He
de dir que aquí se’ns proposa -com he dit abans hi faré  ja
referència per agilitar el debat i que ho tinguem clar- se’ns

proposa una transacció per part del Grup Socialista, que és
afegir la motivació, o que la motivació quedi “incentius a la
contractació d’aturats de llarga durada, joves, sectors
estratègics provinents de polítiques actives i en exclusió
social, entre d’altres”. Acceptam aquesta transacció, perquè si
no, no hi esmena d’afectació, i  crec que és interessant que
surti aquesta partida afectada.

Una altra transacció que també acceptarem és la que fa
referència a la 14044, que és una esmena que nosaltres
presentàvem per a incentius a la contractació per part
d’autònoms; crec que és important, ja que l’economia de les
Illes Balears té un elevat nombre d’autònoms, que puguin tenir
ajuts a la contractació. La transacció que se’ns proposa és
davallar la quantia que afectàvem de 500.000 euros a 400.000
euros, i he de dir que també acceptam aquesta transacció.

L’esmena 14045, que també feia referència però amb un
redactat que no s’entenia a contractació per autònoms, la
retiram, com també havien establert per poder transaccionar
l’anterior, com havíem comentat amb el portaveu del Grup
Socialista aquests passats dies.

Presentam després unes esmenes d’addició també per a
una major dotació per incentivar la contractació de col·lectius
en exclusió social, com pugui ser la 14046, amb un import de
400.000 euros; per conciliació de la vida laboral i familiar,
també 400.000 euros, també d’addició, que és la 14047. 

Una partida que afegim i en què hem fet èmfasi durant
diversos debats en el plenari d’aquest parlament és l’esmena
14048, que fa referència una dotació per especificitats de pla
industrial a cada una de les illes; és cert que hi ha una
aportació important, però nosaltres el que demanam és que es
tenguin en compte les especificitats que hi pugui haver a cada
una de les Illes en matèria industrial.

La 14049 és una esmena que vam presentar ja en els
pressupostos de 2018, que vam debatre el desembre de 2017,
que fa referència a una afectació de 400.000 euros per a
col·laboració per al subministrament elèctric del polígon
industrial d’Alaior, que açò és col·laborar conjuntament amb
l’ajuntament i que el Govern balear faci una aportació en
aquest sentit.

També una esmena que també va en la línia del que hem
presentat a altres mocions, que no han estat aprovades, que
venien com a conseqüència d’interpel·lacions en matèria
d’indústria, és un pla de col·laboració amb ajuntaments pel
tema dels polígons industrials, amb una esmena d’addició
d’1,5 milions d’euros.

Després hi ha l’esmena 14051, que fa referència a ajuts
per a la indústria per reduir la insularitat i la doble insularitat.
Aquí he de dir també que el Grup Socialista ens presenta una
transacció, que és afectar només que sigui d’afectació i només
de 150.000; la nostra és de 700.000 euros i aquesta no
l’acceptarem. 
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Hi ha una altra esmena que també ens proposen una
transacció, que són els ajuts a empreses per a l’exportació, és
la 14052, nosaltres tenim una esmena d’addició de 800.000
euros per incentivar, per poder millorar les empreses a tenir
més recursos per anar cap a l’exportació, la transacció és a la
quantia, baixar-la 100.000 euros, tampoc no acceptarem
aquesta transacció.

L’esmena 14053 fa referència a una esmena d’addició de
700.000 euros per a dotació específica per al petit comerç per

temes d’innovació davant el canvi d’hàbits de consum, dels
consumidors, també en relació amb debats que hem tengut a
plenari i mocions que ha presentat el nostre grup.

Igual que la 14054 que fa referència al relleu generacional
o igual que la 14055 que fa referència a comerços
emblemàtics, també d’addició, per un import de 480.000
euros. 

L’esmena 14056 també fa referència a una proposta que
vam presentar a través d’una moció que era crear l’Observatori
de comerç, aquesta sí que va ser aprovada, aquell punt
d’aquella moció va ser aprovat per unanimitat en el Ple del
Parlament, i aquí se’ns proposa una transacció i baixar la
quantia, fer-la d’addició, si no vaig equivocat, i  baixar la
quantia a 35.000 euros, serà una transacció que sí acceptarem.

Tenim una esmena d’afectació també, reiterada, que
suposam, i així ho vam debatre amb el conseller el dia de la
compareixença per tal d’explicar els pressuposts, però no
estava especificat, no sortia clar, després va dir que ens
contestaria per escrit, però bé, per si de cas vam presentar
aquesta esmena d’afectació  per les acadèmies privades de
formació, per un import de 3 milions d’euros.

L’esmena 14058, també d’afectació, fa referència a ajuts
als autònoms els dos primers anys de l’inici de quan es donen
d’alta de la seva activitat, també se’ns presenta una transacció
que és vincular-la al Pla d’ocupació, amb això hi estaríem
d’acord, però quan se’ns demana baixar d’1 milió d’euros a
400.000 euro no acceptarem aquesta transacció.

La transacció que si acceptarem és una esmena que
demanava, d’afectació, ajuts per a la internalització i
l’emprenedoria, se’ns demana que passi a ser de la pròpia... en
lloc de l’IDI, com nosaltres havíem plantejat a aquesta esmena,
que passi a ser de la pròpia conselleria, no sé si era a aquesta
que hi havia encara dificultats amb la partida, però bé, dir en
qualsevol cas que estam d’acord amb la transacció que se’ns
planteja.

L’esmena d’afectació, també tenim una esmena... perdó,
l’esmena 14060, també d’afectació, de plans específics de
promoció i foment de l’autoocupació per a majors de 45 anys,
se’ns presenta també una transacció, que sí acceptarem, i és
deixar la quantia en 200.000 euros. 

Després també tenim una partida important de 500.000
euros per a les distintes cambres de comerç; crec que a la
legislatura... als pressuposts anteriors hi va haver, i així ho vaig

fer saber al conseller, una passa important pel tema de la
Cambra de Comerç de Menorca, i crec que falta un impuls,
igual que a la resta de les Illes.

Després tenim una esmena, la 14275, d’addició, que fa
referència a una nova oficina del SOIB a Santa Eulària del Riu,
a Eivissa; aquí també se’ns proposa per part del Grup
Socialista una transacció, que l’acceptarem, que és deixar la
partida en lloc de 210.000 euros en 130.000 i que la
motivació sigui una transferència nominativa a l’Ajuntament
de Santa Eulària del Riu per habilitar la nova oficina del SOIB
a Santa Eulària. 

A partir d’aquí, aquestes són les nostres esmenes i, ja dic,
que les esmenes dels altres grups senzillament en aquests
moments diré la nostra votació, el sentit del vot que farem; a
les del Grup Parlamentari Podem hi votarem a favor; les d’El
Pi també hi votarem a favor; les del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos hi votarem a favor; les del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas, hi votarem a favor, i les del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera, a la 14514 votarem
a favor i farem dues abstencions a la 14512 i 14513.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Carlos Saura, deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer, m’agradaria
posicionar-me sobre algunes qüestions, algunes propostes del
Partit Popular; nosaltres donaríem suport a les esmenes en
què s’acceptin les transaccions. Sí que em costa entendre com
es presenten esmenes a la totalitat a aquesta conselleria,
sobretot a algunes seccions, crec que s’ha de reconèixer el
treball d’aquesta conselleria a molts d’àmbits, un és el de les
millores de contractes gràcies al Pla de xoc contra la
precarietat laboral, també tenim el Programa de joves per a la
seva primera experiència laboral a l’administració, la garantia
juvenil, utilitzar el SOIB com una eina de cerca de treball front
una política que primava les ETT. 

Bé, sí que ens presenten esmenes ara per a la promoció de
la seguretat i la salut laboral per als consells i els ajuntaments,
cosa que xoca un poc amb l’esmena que vàrem presentar l’any
passat per tal de carregar-se l’Institut de Salut Laboral, que és
una eina que ha de ser importantíssima per garantir que es
puguin reconèixer malalties professionals. L’any passat es va
presentar una esmena per carregar-se... -bé, es va retirar-, però
ja la idea era molt perversa, era molt perversa i jo crec que...
bé, si el Partit Popular presenta una esmena per carregar-se
aquest institut i després rectifica crec que la sola idea de
presentar aquesta esmena ja em sembla molt perversa.

En tot cas, crec que en aquesta comunitat autònoma
l’elevada sinistralitat laboral s’ha provocat, per desgràcia, a
causa de la reforma laboral que s’ha promogut des del Govern
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Rajoy, sabem que els accidents succeeixen els primers sis
mesos de contracte, així que gran part d’aquesta sinistralitat es
deu a la temporalitat dels treballadors i treballadores de les
nostres illes. En tot cas, el que hem de fer és donar suport a
aquest institut per promoure la seguretat i la salut laboral de
la nostra comunitat autònoma.

Com he dit, nosaltres donarem suport a les transaccions
que es puguin acceptar per part del Partit Popular. 

Sobre les esmenes de Ciutadans, la 14482, sobre les
organitzacions sindicals, li donaríem suport també si accepten
la transacció. A la 14483 també li donarem suport si s’accepta
la transacció.

A les esmenes d’El Pi transaccionades ens abstendríem,
parl de la 13777 i la 13779.

Sobre les nostres esmenes, doncs, corresponen també a
les esmenes que hem posat altres anys per afavorir els aturats
de llarga durada, la seva contractació, és la 14299.

I quant a la formació del SOIB, la instal·lació i reparació
d’energies renovables, ja ho vàrem dir l’altre dia, crec que hem
d’aprofitar aquesta lle i de canvi climàtic i de transició
energètica per tal de fomentar un altre model productiu; tenim
aquí una oportunitat a les Illes per tal de dur a terme totes les
mesures per afavorir aquest sector i crear llocs de feina de
qualitat, com vàrem dir l’altre dia creiem que el Govern haurà
fet els deures si to ta la gent que pot perdre el treball a Es
Murterar, per exemple, doncs, no es queda al carrer i es pot
afavorir la creació de llocs de feina en aquest sector. 

Després tenim una esmena sobre ocupació a empreses
tradicionals per fomentar aquesta ocupació, que també vàrem
posar l’any passat. I, en general, estam d’acord amb els
plantejaments d’aquesta conselleria. Així que res més.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Pel 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, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. En relació amb la totalitat, tot i que el Partit
Popular no ha defensat les seves esmenes, he de dir  que
nosaltres votarem en contra, no tenim una discrepància molt
de fons amb el pressupost d’aquesta conselleria, de fet no hem
presentat esmenes en aquest sentit i, per tant, és evident la
nostra postura. Lògicament aquest pressupost, com tot, és
millorable, però entenem que en el fons i en  la majoria de les
esmenes parcials que fa el Partit Popular són això, són
millores, però no posen en qüestió la totalitat del pressupost
d’aquesta conselleria.

El Grup Parlamentari d’El Pi ha presentat, diguem-ho així,
tres grups d’esmenes en aquesta secció: un grup d’esmenes
adreçades a desenvolupar i acabar d’una vegada per totes i a
donar una empenta al polígon industrial de Porreres, on el
protagonisme del Govern i del seu ens l’Institut de
Desenvolupament Industrial és molt important, propietari de
terrenys, i per tant, hi ha d’haver una implicació que fins ara la
veritat és que ha costat molt que es produeixi.

Un segon grup d’esmenes és la creació d’un centre integral
de formació professional a Alcúdia. Això és una reivindicació
del municipi, compartida per altres grups parlamentaris i per
altres partits amb presència a l’ajuntament i, per tant, esperam
que aquesta..., consideram que no hi haurà cap problema
perquè es prevegi la dotació pressupostària i es posi en marxa.

I finalment, com és clàssic al nostre grup parlamentari hem
presentat esmenes per donar més recursos a l’ajuda, a la
potenciació del comerç de proximitat, sempre cercant aquest
equilibri entre el comerç de proximitat i el comerç d’atracció.

En relació amb aquestes esmenes se’ns han presentat dues
transaccions les quals acceptarem, lògicament amb la voluntat
que existeixin partides per al que nosaltres proposam, que, per
una banda, és l’embelliment de les zones comercials; i per una
altra banda, i molt important, és que existeixi una partida per
fer un projecte pilot de centre comercial urbà a cel obert.
Aquesta previsió d’un centre comercial a cel obert és
fonamental per al futur del comerç de proximitat, per al petit
i mitjà comerç perquè aquest és el futur i aquesta és l’aposta
que s’ha de fer i evidentment aquesta aposta ha d’involucrar, ha
de comptar amb el lideratge de la conselleria competent en la
matèria.

Pensam que s’han fet anuncis en premsa que anaven a
encaminar-ho per aquesta via, però necessitam una dotació
pressupostària concreta i necessitam avançar i desenvolupar
aquesta idea.

En relació amb les esmenes parcials de la resta de grups
parlamentaris, votarem a la immensa majoria que sí; a algunes
ens abstindrem més per d’on surten els doblers que per la
proposta que es fa o de vegades perquè la quantia que es
planteja entenem que no és una prioritat política pel nostre
grup parlamentari dedicar-hi tants de recursos i deixar de
dedicar-los altres coses que consideram més prioritaris, i
només votarem que no a una esmena parcial del Sr. Aguilera,
la 14512, 3 milions i mig per a inspectors. 

Nosaltres entenem que hi ha d’haver una acció inspectora,
però evidentment no posaríem l’accent ni és la nostra prioritat
dedicar tants de recursos a aquesta qüestió i deixar de dedicar-
los a altres qüestions, com per exemple... per a nosaltres és
molt més prioritari dedicar doblers a la promoció i a l’ajuda
al comerç de proximitat. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Xavier Pericay per un temps de cinc minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Abans de res demanaria que es
tingués per defensada en els seus termes l’esmena de la Sra.
Xelo Huertas. Crec que és una sola esmena que hi ha.

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, Sr. Pericay,...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

Endavant.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Deia que es tingués per defensada en els seus termes
l’esmena de la diputada Xelo Huertas.

Bé, respecte a les nostres esmenes, només tenim tres
esmenes -diguem- en aquesta comissió. Les tres són, crec,
prou raonables: una té a veure amb l’increment de la partida
destinada a organitzacions sindicals, totes segons evidentment
el nivell de representació, percentatge de representació; una
altra, que també és un poc tradicional, a les empreses privades
de formació, bàsicament perquè puguin abonar aquelles
quantitats que estan justificades d’anys anteriors, en això
encara duim un cert retard, cada vegada manco, però encara
n’hi ha dels anys passats i, per tant, dels expedients que s’han
estat revisant i que ara sembla que ja es comencen
pràcticament a tancar.

I la darrera és una esmena que té a veure amb la
importància de tenir una línia d’ajudes a autònoms, a
emprenedors amb introducció de mesures que tenguin a veure
amb innovació, desenvolupament i sobretot en els sectors
empresarials emergents i amb l’objectiu d’enfortir aquest
teixit empresarial i  també facilitar i afavorir la progressiva
internacionalització.

Bé, aquestes són les tres esmenes. Aprofit per dir que el
Partit Socialista amb representació del Govern ens ha facilitat
dues propostes de transacció, que ja abans he dit que
acceptarem i que crec que tothom les té, a la 14482 i a la
14483.

I respecte de les altres esmenes en general votarem a
favor; no votarem a favor de les de totalitat perquè és evident
que nosaltres no estam -diguem- en contra del bloc de
repartiment dels doblers en aquesta secció. Per tant, aquí no
hi votarem a favor, però en general votarem a favor... ens
abstindrem a alguna que no veiem prou clara. 

I en totes aquelles que tenen a veure amb propostes de
transacció , algunes ja les votàvem a favor, i d’altres un cop
aclarit i vist..., perquè per exemple ara que el Sr. Melià ho ha
explicat, he entès una mica més això del centre comercial
perquè no sabia molt bé exactament quin era l’objectiu i quan

ha explicat allò del comerç de proximitat, etc., la votarem
també evidentment també a favor, les dues que tenen ara, que
estan aquí transaccionades i el mateix farem en general en
aquelles que accepti el Partit Popular i les de Podem ja les
votàvem a favor, per tant, votarem també a favor les esmenes
proposades.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Salvador Aguilera, cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, he presentat només tres
esmenes parcials a aquesta conselleria i bé, crec que dues són
prou importants, encara que tal vegada, com ja ha manifestat
algun portaveu dels que m’han precedit, idò no ho veuen clar,
o almenys la quantitat és molt elevada, no?

La primera fa referència a incrementar la dotació
d’inspectors, inspectores de treball. És una qüestió que durant
tota aquesta legislatura ha estat recurrent i molts de dies
veiem als mitjans de comunicació com Balears continua
essent la comunitat amb l’índex de sinistralitat de les Illes... de
tota Espanya més elevat, no?, on la precarietat laboral i el frau
de llei en els contractes de treball detectats als últims anys fan
que després de fer les diferents campanyes... veiem com
s’incrementa el percentatge.

I sobretot, bé, fa uns dies el Sr. Negueruela va fer el tour
per les diferents illes de la nostra comunitat per dir que de les
inspeccions que ha fet més de la meitat, el 51% concretament,
segons això, és a dir, més de la meitat o la meitat dels
contractes temporals són frau de llei. És a dir, davant d’aquesta
qüestió i si és extrapolable haurem de pensar que com a mínim
la meitat dels contractes que es fan a les nostres illes estan en
frau de llei.

Davant aquesta qüestió, l’import elevat d’aquesta esmena
és per mor de la falta absoluta d’inspectors i inspectores i
especialment..., a més el coneixement que tinc de les illes...,
de les pitiüses és vergonyós que només hi hagi una persona
quan teòricament hi hauria d’haver tres persones, a més a més
he demanat la compareixença del Sr. Negueruela perquè doni
explicacions sobre la falta de recursos humans que és una de
les qüestions que sempre estan posant d’excusa per dir que
s’ha de perseguir el frau, la il·legalitat, etc.

Per tant, entenem que aquesta figura d’inspectors,
inspectores i a més a més podrien incorporar-se les persones
que puguin ajudar a aquestes figures, desenvolupen la seva
tasca i agilitar totes les tasques administratives.

Sobre la segona esmena presentada també penso que
moltes vegades parlem dels nostres joves i també les nostres
illes pateixen una precarietat laboral i, com no, temporalitat
juvenil. I demano fer un estudi per veure realment fins a quin
punt la falta d’oportunitats laborals, de Formació Professional,
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de poder cursar altres estudis, de veure la idiosincràsia de cada
una de les illes. I veure també com fer front al monocultiu
absolut que patim pràcticament totes les illes del nostre
arxipèlag. Per tant, entenem que fer un estudi per veure
realment què es pot fer juntament amb aquest col·lectiu, no
només fer les ajudes, sinó que hem de fer primer un estudi per
després fer les accions pertinents per intentar millorar l’accés
als llocs de feina dels nostres joves.

I per últim una altra qüestió que ha estat un tema molt
recurrent en aquesta comissió  i també en plenari, són les
mesures o plans d’actuació per donar suport al petit comerç.
Tothom parla..., directament els partits ho han convertit en la
seva aposta clara per intentar donar suport, rescatar davant de
l’allau de les grans superfícies, veure que hem cuidar i
incentivar, fer totes aquelles mesures que s’estimin oportunes.
Ho torno repetir, abans parlava d’una idiosincràsia, la realitat
de cada una de les illes del nostre arxipèlag fa que tal vegada
les possibles mesures o actuacions que es puguin dur a terme,
segons els diferents agents i també comptant com no, de la mà
de la Cambra de Comerç, de les diferents patronals i com no,
de les diferents administracions, hauríem de fer tal vegada un
pla, encara que tenim un marc genèric, sí fer actuacions
concretes al respecte.

I fins aquí, aquestes són les tres esmenes que he presentat.
Molts gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra. Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres des de MÉS per
Mallorca creim que és una evidència que aquest pressupost de
Treball i durant aquests quatre anys s’ha multiplicat per 4
aquests quatre anys. Per tant, no hi ha dubte de l’esforç i de
l’aposta d’aquests acords del Govern, dels acords pel canvi,
per a un canvi en la diversificació d’aquest model productiu,
que s’han incrementat les polítiques d’ocupació, les polítiques
per millorar, implementar el pes del sector industrial, ajudar
al comerç. I tot això davant d’aquesta crisi econòmica i davant
aquesta reforma laboral que ja s’ha esmentat, que el que ha fet
és augmentar la precarietat laboral i que ha fet baixar els
salaris de forma escandalosa i que aquesta baixada de salaris
s’ha consolidat pràcticament i ja és un problema estructural de
la nostra societat.

Per tant, és evident que nosaltres no entenem les esmenes
a la totalitat que ha presentat el Partit Popular, tampoc no
entenem que esmeni tot un pressupost d’una Escola
d’Hoteleria, d’un Institut de Desenvolupament d’Indústria. Per
tant, creim que és molta demagògia. Entenem una postura més
constructiva la que fa el Grup Parlamentari El Pi, que no ha
presentat esmena a la totalitat i que ha defensat només les
esmenes parcials. Per tant, és evident que encara que no
coincidim amb totes les esmenes que ha presentat, crec que és

la postura més constructiva i menys demagògia que la que ha
fet el Partit Popular, que bé, ja ens hi té acostumats.

En qualsevol cas és evident que moltes esmenes del PP
que es refereixen a inserció de violència de gènere,
contractació de col·lectius de risc d’exclusió, conciliació de
vida laboral, polítiques industrials, de petit comerç, de la
sinistralitat. Entenem que ja són propostes i mesures que
precisament aquesta conselleria ja té implementades en el
tema de sinistralitat, que és cert que és un problema, però des
de fa molts d’anys és un problema que tenim a la nostra...
Creim que va en relació també a aquest model productiu que
tenim i a aquesta precarietat laboral. Però per primera vegada
s’ha aprovat una estratègia de seguretat i salut, que nosaltres
creim millor amb aquesta planificació i no amb aquestes
mesures que ara ens proposa el Partit Popular.

En qualsevol cas des de MÉS per Mallorca donarem suport
a les esmenes que s’acceptin la transacció que es proposi pel
Grup Socialista, tant en tema d’autònoms, de majors de 45
anys, de plans d’ocupació, de millora de la Formació
Professional, empreses que han presentat els diferents grups
i per tant, des de MÉS per Mallorca si s’accepten aquestes
transaccions, també hi donarem suport.

A la resta d’esmenes mantendrem el sentit que ja vàrem
mantenir a la ponència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup no ha
presentat esmenes a aquesta secció perquè com ja he tingut
ocasió d’indicar en diverses ocasions i la darrera quan va
comparèixer el conseller per presentar-nos el seu pressupost,
donem suport genèric i concret a les polítiques, al
desenvolupament i a les prioritats que té aquesta conselleria.

Per tant, em pertoca només posicionar-me respecte  les
esmenes dels altres grups. Respecte les esmenes a la totalitat,
òbviament com que el grup que les ha presentat no les ha
defensat, tampoc no té gaire sentit que jo les rebati ara i faci
aquest debat. Però sí que he de dir que jo no veig congruència
Sr. Tadeo entre el fet de què hagi presentat tantes esmenes a
la totalitat i després hagi presentat unes esmenes parcials que
van en la línia ja del que fa la conselleria. Aleshores jo entenc
segurament com a principal grup de l’oposició tenen la
directiva de presentar esmenes a la totalitat a aquesta secció.
Però realment en aquesta secció jo hi veig aquesta
incoherència i estaré molt interessat en saber quins arguments
vostè exposa per presentar esmenes a la totalitat, quan les
esmenes parcials com dic, van molt en la línia ja simplement
de fer èmfasi en els aspectes allà on ja hi està fent èmfasi la
conselleria.
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Pel que fa a les esmenes parcials, crec que aquesta
conselleria ha fet un esforç molt important de transaccionar,
això es veu amb el gran nombre de transaccions proposades a
tots els grups de l’oposició. En el cas de Ciutadans i El Pi
entenc que moltes esmenes presentades s’han transaccionat i
per tant, nosaltres amb totes aquestes esmenes en què hi hagi
transaccions, evidentment li donarem suport perquè creiem
que si hi ha un acord entre  aquesta conselleria, a la que
nosaltres donem suport i els grups de l’oposició, doncs la
postura coherent és donar-hi suport.

Respecte de les esmenes del PP, tot i que també hi ha
moltes propostes de transacció, vull fer un comentari sobre
algunes de les esmenes en les que no s’han acceptat les
transaccions. I li he de dir que en termes generals i una mica
en la línia del que crec que indicava ara la Sra. Campomar, són
esmenes molt propagandístiques i algunes de les quals
sincerament m’han fet somriure, com per exemple la 14047,
en què volen destinar 400.000 euros per a major dotació a
favor de la conciliació  de la vida laboral i familiar. A mi
m’agradaria saber com pensa el PP amb 400.000 euros
contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar. Una
finalitat tan ambiciosa, a mi m’agradaria saber amb 400.00
euros com pensen donar-hi resposta. Això és el que d’alguna
manera em fa pensar que són esmenes molt pensades de cara
a la galeria, perquè el PP pugui dir que està defensant tot un
seguit de coses que realment són problemàtiques molt
complexes, allà on es dóna resposta amb polítiques de fons i
de llarga durada i no presentant una esmena de 400.000 euros.

Igual que per exemple la 14042, amb el tema de les
víctimes de violència de gènere. Jo no sé si arrel dels
anunciats pactes amb la formació Vox a Andalusia, a aquests
ajuts s’hi podran presentar els homes víctimes de la violència
de les seves dones. No sé, ara que el PP es preocupa per la
violència de gènere, aquí a Balears ja no sé ben bé què estic
votant, per tant, jo crec que amb això s’haurien d’aclarir i per
tant, em porta a refermar-me al caràcter propagandístic
d’aquestes esmenes.

Després també per exemple una esmena res menys que per
3 milions d’euros, per a dotació específica del Pla industrial
a les especificitats de cada illa. Nosaltres en aquest cas estem
totalment en contra, nosaltres creiem que la inversió en
indústria és tan estratègicament important que aquí no podem
fer regnes de taifes en totes i cadascuna de les illes; és a dir,
aquí s’han de potenciar els sectors industrials més competitius
de les illes, amb independència de l’illa que sigui. Això
simplement és una esmena buida de contingut, perquè no
sabem què votam, però que sembli que estem donant molt
suport a la política industrial, quan precisament si vostès
volguessin suport a la política industrial el que haurien de fer
és retirar les esmenes a la totalitat, perquè si una cosa ha
caracteritzat aquesta conselleria és donar suport a la política
industrial.

Després hi ha alguns casos en els quals nosaltres no podem
donar suport, tot i que podem compartir aquest afany
propagandístic per les baixes, però els llocs on es produeixen
les baixes, em sembla que també ho ha dit el Sr. Melià; per

exemple totes les esmenes d’addició sobre els  temes de
comerç. Primer, que es fan esmenes d’addició quan les
convocatòries que fa la conselleria ja donen resposta a
aquestes necessitats que vostès indiquen, com per exemple el
canvi tecnològic. I altres realment són tan difícils
d’implementar com la dels comerços emblemàtics; imagini si
és difícil d’implementar que allò d’emblemàtics ho ha posat
entre cometes, “no sé ben bé què vol dir, jo poso comerços
emblemàtics”, no? És a dir, nosaltres compartim absolutament
la preocupació, però la manera de donar-hi resposta creiem
que no és presentant aquest tipus d’esmena.

I després també en una que en toca de prop, la 14049, no
puc estar d’acord pel tema de les baixes. És a dir, vostè aquí
diu col·laborar amb el subministrament elèctric... -el
subministrament!; encara fos la infraestructura...- el
subministrament elèctric al polígon d’Alaior. Clar, jo ara
podria ser súper electoralista i votar a favor d’aquesta esmena,
però, clar, és que resulta que vostè m’està afectant l’IDI;
aleshores, per vestir un sant en desvestim un altre, és a dir, per
resoldre un suposat problema d’un polígon industrial traiem el
25 o el 30% del pressupost a l’IDI, que es dedica al
desenvolupament i a la innovació, totes aquestes altres coses
que vostès (...) a altres esmenes a totes les Illes. A mi em
sembla que com a propaganda està molt bé, però crec que per
un mínim de seriositat no podem caure en aquest tipus
d’operacions electoralistes. O si no vostè  expliqui per què
està en contra de disminuir en un import tant important el
pressupost de l’IDI.

I això és tot, Sr. President. Home, en resum... suposo que
s’ha sobreentès de la meva intervenció que votarem a favor de
totes aquelles esmenes a les quals s’han assolit transaccions
amb el Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Enric Casanova, deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que el debat
d’aquesta secció es veu... Donar les gràcies pel to  de les
intervencions de tothom. Jo crec que aquesta és una secció en
la qual es treballa de manera important, i es veu com en el seu
pressupost també s’ha anat fent un esforç, primer, de
distribució i marcar aquelles polítiques que són importants, i
després, com ja s’ha dit aquí, arribar a un acord o a un consens
per poder fer que aquest pressupost vagi a aquelles polítiques
que des d’aquí es marquen. Jo crec que es fa un esforç
importantíssim en les propostes de transacció que s’han donat,
i la prova és que s’han acceptat una gran part de les propostes
de transacció.

Jo per això reiteraria al Grup Popular que hi ha tota una
sèrie d’esmenes a la totalitat que no tenen gaire sentit, que es
mantengui una esmena a la totalitat quan després s’estan
transaccionant aspectes concrets i s’accepten les transaccions
d’aspectes concrets.
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Però dit això també he de dir que crec que aquest
pressupost és un impuls clar a dos aspectes fonamentals; per
una banda, el tema d’economia, de diversificació, comerç, i
sobretot hi ha un esforç molt important a la indústria que es
deriva d’aquella llei d’indústria que vam aprovar en aquest
parlament i que posava en marxa tot el pla d’indústria que ara
s’està duent a terme, i per tant era important. I després hi ha un
altre aspecte que crec que hem de destacar d’aquesta secció,
que és tota l’aposta per l’ocupació, per l’ocupació, per una
banda l’ocupació dels aspectes de salut i seguretat laboral,
amb incentius, crec que..., que no s’ha anomenat aquí, però que
l’IBASSAL arrenqui amb un pressupost important també és
d’agrair, també derivat d’una llei de salut i seguretat laboral
que aquí vam aprovar i que s’està implementant i s’està posant
en marxa. 

I després, per suposat, he de dir que les polítiques actives
són allò que predomina en el Servei d’Ocupació. El Servei
d’Ocupació és un servei d’ocupació que s’està centrant en
aquelles persones que tenen majors problemes, com són
majors de 45, amb el programa Visibles, els joves, Garantia
Juvenil, autoocupació, etc. 

Per tant crec que és un pressupost que va allà on volem
incidir, i és un pressupost que està bastant consensuat.

Passaré a parlar de les esmenes. He de dir que de les
esmenes de Ciutadans acceptaríem l’esmena 14481. I a les
altres dues es proposa una transacció, que és la 14482, que es
canvia el concepte perquè siguin beneficiàries de les ajudes
totes les organitzacions sindicals d’acord amb el seu nivell de
representació; i l’esmena 14483, que canvi la partida
d’afectació del 79 al 76, que és el SOIB.

Respecte de les esmenes d’El Pi, respecte de les esmenes
d’El Pi he de dir que crec que les transaccions són importants;
no sé si s’han dit aquí, però perquè consti en el Diari de
Sessions, a l’esmena 13777, canviar el centre de cost 19401,
programa 723, per 100.000 euros; i l’esmena 13779, que
canvia a ser una afectació del programa 761A per un import de
500.000 euros.

Respecte de les esmenes de Podem, també he de dir que
es fan transaccions, s’acceptarien, simplement les
transaccions que es proposen és simplement per poder
rectificar determinades..., fer determinades puntualitzacions;
per tant el sentit de l’esmena és allò que des de la conselleria
s’està duent a terme i per tant les acceptaríem.

I pel que fa a les esmenes del Partit Popular he de dir que
per suposat no trobam que les esmenes a la totalitat siguin...,
que s’hagin de presentar aquí; crec que aquí s’han de presentar
esmenes puntuals, i per tant es fa la proposta d’esmena 1043,
que ja s’ha dit aquí. Crec que la retirada de l’esmena 1045 és
per poder sumar la partida de la 1044. I respecte de l’esmena
que no accepta la transacció, que és la 1051, respecte de les
ajudes a la insularitat i demés, jo crec que es fa una afectació
menor però crec que és per poder iniciar. Pensem que no sols
es fa aquí, sinó que també hi ha una sèrie de partides que ja
estan posades al pressupost, com són les cambres de comerç,

que fan una feina també d’internacionalització, d’ajudes a la
difusió de les indústries, i per tant crec que s’ha de tenir en
compte això, i per tant no podem admetre tant..., reservar tant.

Respecte pel que fa a l’esmena 14052, també he de dir que
en aquesta esmena un dels motius pels quals es rebutja és que
-i es fa una proposta de transacció- és perquè afecta salaris,
afecta salaris, és a dir, tot el de capítol 1 entenem que afectar
tots els salaris d’una part de la conselleria crec que no és just
per a la part de la gent que hi treballa, perquè és gent que és
necessària. Per una part ens queixam que fa falta personal per
poder dur a terme totes aquelles polítiques, i després quan
tenim alguna cosa el que feim és potser afectar.

Després he de dir que sí que acceptaríem la 14057.

I després l’esmena 14059, que a la proposta jo no havia
posat les partides, ara ja tinc el nombre de partides que estava
pendent; s’afectarien de la partida a Comerç 19301, partida
761A, 47000, 300.000 euros, i 19401 723A 01 47000,
200.000 euros, que és afectar a Comerç i a Indústria.

I jo crec que... Després també he de dir que l’esmena de
l’Oficina de..., la 14275, que accepta la transacció, jo crec que
això és una feina que s’està fent per part del SOIB des de fa
temps, d’arribar al ciutadà el més a prop possible. Aquí s’inicia
el pas a l’habilitació d’un punt d’atenció SOIB i amb
l’esperança, jo també confio amb l’esperança que, més
prompte que tard, aquest punt d’atenció es converteixi en una
oficina del SOIB com cal, amb punt d’atenció SEPE també.

En definitiva, jo vull donar les gràcies una altra vegada a
tots els grups pel sentit amb el qual s’han presentat aquestes
esmenes, jo crec que el pressupost quedarà el millor possible,
que tal vegada no és prou?, potser, però jo crec que es fa una
feina important i això ho hauríem de reconèixer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular, Sr. Tadeo, cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Primer de tot agrair el vot favorable a les esmenes
que ja s’ha esmentat que hi haurà un vot a favor. També agrair
les transaccions proposades per part del portaveu del Grup
Socialista, que ja he esmentat quines acceptam i quines no, és
cert que hi ha hagut una feina prèvia, en aquest sentit crec que
sempre és d’agrair, per tal d’agilitar i també poder arribar a
acords.

Senzillament quatre puntualitzacions. Primer referent al
portaveu de Podem, que feia referència a si havíem estat a
favor o no de constituir l’IBASSAL en el seu moment, és cert
que havíem presentat una esmena que després vam retirar, però
també li  diré  que no perquè hi hagi o creem un ens nou,
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davallarem sí o sí la sinistralitat laboral, no es davalla
precisament per açò. Per tant, pot enfocar-ho com vulgui, però
la realitat és aquesta.

I referent als arguments del Sr. Castells, que crec que ha
fet el que fa moltes vegades, supòs que es mira molt e ls
pressuposts, que se’ls mira d’una manera molt exhaustiva i que
s’estudia les esmenes una per una amb antelació suficient, i
quan ve aquí, és clar, fa un discurs sobre les esmenes que
presenten els altres grups, ben mirat i molt estudiat. És clar,
diu: on aniríem amb 400.000 euros per exemple per a la
conciliació de la vida laboral i familiar? Home, jo supòs que
ha vist, com s’ho deu haver mirat molt bé, que era una esmena
d’addició, i no parlam només de 400.000, sinó que parlam
d’incrementar el que ja aporta el Govern, perquè sabem que el
Govern aporta, com han fet tots els governs en aquest sentit,
amb aquestes esmenes una quantia addicional.

Igual passa amb les víctimes de violència de gènere, també
és una esmena d’addició d’afegir 500.000 euros. Però, és clar,
tal vegada pensa que, com que ell té el Govern doncs ja és
suficient. Com també amb l’altra que fa referència, no sé si
l’ha esmentada o no, però és el mateix cas, per incentivar la
contractació en col·lectius amb risc d’exclusió social. També
és incrementar en 400.000 euros.

Per tant, no es tracta aquí de centrar una quantitat
determinada, es tracta de demanar incrementar aquestes
quanties. Supòs que ho té  clar i ho veia així. Per tant, no
entenc la seva incongruència en aquest sentit, o fer veure que
les esmenes van dirigides d’una altra manera.

En el tema de la indústria. Escolti, aquí l’altre dia vam tenir
un debat sobre les indústries que tancaven, etc., i  parlàvem
principalment, i nosaltres vam dur a aquesta cambra i l’hem dut
altres vegades com vam fer en aquesta compareixença que
havíem sol·licitat, no sé si era dijous passat o l’anterior, que
va comparèixer el conseller, parlàvem de la diversificació
econòmica. Ara diu, no, no, cada illa ha de tenir el que té per
la indústria que té. Vostè ve a dir açò, doncs açò em sembla...,
açò sí que és una incongruència, si volem la diversificació que
vostès tant han dit que no aconsegueixen, i crec que en aquella
compareixença va quedar prou demostrat que aquesta
diversificació no hi és, doncs si no miram les especificitats
que té  cada una de les illes en aquest sentit, difícilment
s’aconseguirà.

I després ja per acabar, perquè clar, ha estat un atac a coses
concretes, conceptuals. És clar, vostè potser que no sàpiga què
és comerç emblemàtic, però el conseller, per exemple, a qui
vostè dóna tant de suport a totes les compareixences que fa
aquí i sempre, diu que està a favor de les seves polítiques, del
que fa, del que diu, vaja, d’una manera prou vehement, que ho
sol dir, doncs el primer que parla de comerços emblemàtics,
vostè deu saber que és el conseller, i  supòs que ho fa amb
contingut.

Per tant, venir aquí amb el seu discurs d’haver-se mirat les
esmenes amb profunditat i fer aquestes anàlisis, doncs la
veritat és que hi ha alguna cosa que falla, o no se’ls ha mirades

prou bé, o senzillament no acaba d’entendre el que nosaltres
volem expressar amb aquestes esmenes, Sr. Castells.

A partir d’aquí, reiterar l’agraïment a les esmenes que
surten aprovades, que ja defensarem per un tema ideològic,
(...) amb el conseller perquè pugui obrir un torn incidental i
debatre amb ell les esmenes a la totalitat. I agrair també per
acabar al portaveu del Grup Socialista, que abans d’aquesta
comissió ens hagi fet arribar i poder consensuar distintes
esmenes a través de les transaccions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Carlos Saura, cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No intervindré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Josep Melià, cinc minuts. Gràcies.

Sr. Pericay, cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt breument. Només, abans no ho he fet, volia agrair
també a la conselleria la bona predisposició evidentment a
arribar a acords i a resoldre les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No intervindré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo sí que intervindré només per dir
al Sr. Tadeo que a partir d’ara m’estudiaré les esmenes al
pressupost i a les lleis, amb el mateix nivell de profunditat que
ho solen fer els portaveus del Partit Popular. 

I després també dir-li que si vostè sap què és el comerç
emblemàtic, no sé per què ho posa entre cometes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Casanova, cinc minuts.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, no intervindré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, passam a votació les esmenes parcials i
les esmenes a la totalitat...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Perdoni, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Abans no he dit que acceptaré les transaccions. No ho he
dit, supòs que ha quedat clar, però per si de cas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Accepta les transaccions que s’han proposat?

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Totes, molt bé. Per tant, passam a votar les esmenes a la
totalitat de forma individual.

Per part del Grup Parlamentari Popular l’esmena 13909.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13910.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13911.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13912.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13913.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials. Començam pel Grup
Parlamentari Popular, esmena 14042.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada 14043.

Vots a favor? Unanimitat. 

Passam a votar l’esmena 14044, també transaccionada.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena 14046. L’esmena 14045 ha estat retirada.

Passam a votar 14046.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14047.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14048.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14049.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14051.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14050.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14052.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14221.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada 14056.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena 14053.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14054.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14055.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14057.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14058.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14060.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena, transaccionada també, 14275.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena 14037.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14038.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14039.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14040.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14041.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat. Passam a votar la darrera esmena del Grup
Parlamentari Popular, l’esmena transaccionada 14059.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, esmena 14298, esmena transaccionada. 

Vots a favor? Unanimitat. 

Esmena 14299, també transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14300, també és una esmena transaccionada.

Vots a favor? Unanimitat. 

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena 13794.

Vots a favor?

Unanimitat. No?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Entenc que són 12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Que hem votat la 94 i no hem votat la 92, va després.

EL SR. PRESIDENT:

Està aprovada en ponència?

(Remor de veus)

Passam a votar l’esmena 13796.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13795.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada 13777.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena transaccionada 13779.

Vots a favor? Unanimitat.

Darrera esmena del Grup Parlamentari El Pi, esmena
13793.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, esmena transaccionada 14482.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena transaccionada 14483.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena 14481.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Xelo
Huertas, esmena 14371.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Salvador Aguilera, esmena 14512.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Entenc que són cap vot a favor; 7 en contra; 6 abstencions,
no?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En contra, ah!, per tant, són 8 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14513. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14514, la darrera esmena d’aquest grup.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Suspenen la sessió fins a les tres de la
tarda que començarem amb la Conselleria de Territori, la
secció 25.
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