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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, continuam amb la sessió.

Debat número 9 de totalitat, agrupació de la secció 18
Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció 18
Conselleria de Salut esmena RGE núm. 16390. Secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16418.
F12, Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
esmena 16419. F14, Fundació d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears Ramon Llull, esmena RGE núm. 16420.

Té la paraula el Sr. Vicenç Serra del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La Sra.
Consellera quan va presentar el seu pressupost, va recalcar que
suposava un increment del 7,6% respecte del de l’any passat,
però s’ha d’afegir que aquest augment de pressupost està basat
en un creixement econòmic del 3,7%, però hi ha indicadors que
no arribarà ni al 2,5% i que és previsible que els interessos
bancaris pugin; i amb un deute de la comunitat autònoma de
més de 9.000 milions d’euros, més de 200 milions d’euros
aquest any, cap mesura de sostenibilitat i tot fiat a la
condonació del deute, el seu pressupost, Sra. Consellera, pot
ser el principal afectat com ho varen ser les persones,
associacions i proveïdors de la seva conselleria, després del
darrer any del pacte. Aquesta és la situació econòmica que la
sustenta. 

Jo no voldria que passàs res del que diuen que pot passar,
no ho voldria, però vostè pot comprometre el futur de la sanitat
d’aquesta comunitat i per tant, la gestió d’aquest pressupost no
pot basar-se en decisions polítiques precipitades i de cara a la
galeria, com ha fet aquest any. 

Per començar voldria matisar a la baixa una cosa que vostè
va exposar a l’alça i que era aquest augment de pressupost d’un
7,6%. El primer que s’ha de dir és que l’increment de la
comunitat autònoma és al voltant d’un 10%, per tant, no ha
tengut un increment lineal en consonància amb el dèficit de
recursos que vostè diu que té, encara que veim que es
conforma. I d’aquest increment vostè va destacar l’augment de
personal, amb un increment notable respecte de l’any passat,
com va dir, però el que no ha dit és que el pagament de la
carrera professional, en la que estam completament d’acord,
perquè no hi hagi dubtes, hi estam completament d’acord,
suposa una part important d’aquest capítol de personal. Així a
Son Espases suposa el 30%, a primària de Menorca un 50%,
especialitzada de Menorca un 40%, a primària d’Eivissa i
Formentera un 50%, especialitzada d’Eivissa i Formentera un
20%, a primària de Mallorca un 20%, Son Llàtzer un 30%,
Manacor un 50% respecte l’increment de personal, Inca 20%;
i gerència 061 un 50% de l’augment de capítol de personal,
com dic, és per a carrera professional.

Què vol dir tot això? Que vostè a la presentació de
pressupost va vendre que tot l’augment de personal, que tot

l’augment era un increment de personal. I ja veim que no és
així i si l’augment per exemple a Atenció Primària d’Eivissa i
Formentera ha estat de 580.000 euros i la partida de carrera és
d’un increment respecte de 2016 de 276.000, vol dir que
l’increment de personal és la meitat del que vostè va anunciar.
I quasi el mateix li dic per a Menorca, i a l’Hospital de
Formentera tot l’increment de personal és carrera professional,
el 100%, són quantitats més petites, però és així.

Capítol a part per tot allò que ha passat a primària aquest
any, mereix l’atenció a Atenció Primària de Mallorca.
L’increment de capítol 1 per a Atenció Primària de Mallorca és
d’11 milions d’euros, però l’increment de la carrera és de 2
milions. Vol dir que l’augment real és d’un 20% menys del que
vostè va anunciar, però així i tot 9 milions més que l’any
passat; és a dir, teníem raó els que dèiem que faltaven sous i
que estaven fent retallades.

El crèdit inicial per a Atenció Primària a Mallorca el 2016
era de 114 milions i el 29 de setembre de 2016 ja vàrem
precisar un augment de 2 milions. A veure com reforcen ara la
Primària de Mallorca en 7 milions, 9 milions d’augment, menys
els 2 que ja arrossegaven, a 29 de setembre de 2016 per tots els
reforços que no han posat el 2016 i amb els nous compromisos
que han anat adquirint, com per exemple salut mental també a
Primària. Per cert, com que vostè es va comprometre i han estat
vostè i el seu equip els que han fet els comptes, nosaltres no
hem presentat esmenes en aquest sentit, a salut mental me
referesc, perquè vostè va dir que el reforçaria i a més, té
diferents PNL aprovades que insten a augmentar recursos en
aquest camp.

Tampoc no hem esmenat aquelles inversions que vostè ha
assegurat en comissió que faria. I estarem atents als seus
compromisos perquè crec que hi tornarà haver problemes per
falta de planificació econòmica i sanitària. No han sabut
repartir els sous, Sra. Consellera, i vostè s’ha quedat amb
menys dels que li feien falta. 

Però un increment econòmic que vostè va anunciar
d’entrada, no vol dir una bona gestió. Vostè l’any 2016 va
gestionar un 5,6% més de pressupost que el 2015 i miri un
resum dels titulars dels mitjans de tot aquest any. Li’n faig un
resum. “Diferents centres de salut suprimeixen serveis per falta
de metges de reforç”. “El Molinar suspèn atenció pediàtrica, es
donen cites amb 10 dies de demora”. “Els metge denuncien un
caos assistencial en els centres de salut”. “Andratx en precari,
en no substituir-los el coordinador cessat”. “El Sindicat Mèdic
demana el tancament dels centres de salut les tardes per falta de
personal”. “Alerten de caos i tancament de PAC per falta de
metges”. “La desorganització actual era previsible”. Tot això
eren titulars.

Més. “A Santa Ponça increment d’usuaris a l’estiu, pel que
hi ha més demores perquè el personal sanitari, sobretot metges,
és el mateix que a l’hivern”. “Queixes per temps d’espera,
crítiques per la falta de medecines”. Uns altres, “el personal del
servei d’urgència d’ambulàncies en peu de guerra”. “Saturació
a urgències tant a l’hivern, com a l’estiu”. “Son Llàtzer
desallotja la via d’evacuació d’urgències a la que instalAlava
malalts, però a requeriment d’Inspecció de Treball i a
instàncies D’UGT, no a instàncies de la conselleria”. “Les
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instalAlacions de Son Espases no es revisen”, per denúncies dels
sindicats, que denuncien -com dic- irregularitats en el seu
manteniment. Fins i tot alguns coordinadors varen opinar que
el tancament vespertí fins a la reducció del caos, paraula que es
repeteix, permetia la utilització del personal substitut els
matins, per cobrir els centres de salut dues hores i mitja més les
tardes sense personal suplementari estava generant un caos
assistencial a consultes i perjudicant usuaris i el funcionament
dels equips d’Atenció Primària. També amb un comunicat de
(...).

Sra. Consellera, aquest és el seu balanç de gestió, també
urgències saturades, tancament de consultes, dificultats per
tenir oberts els consultoris d’Atenció Primària a l’estiu,
demores per a cites de fins a 10 dies, que encara segueixen,
sobrecàrrega dels treballadors que, a part d’assumir les seves
agendes, varen haver d’assumir les de companys no substituïts,
i fins i tot, tancament d’unitats bàsiques de salut, que va obligar
al desplaçament de la població per ser atesa. Es va deteriorar el
treball en equip, va ser impossible la realització de programes
de Primària, com el de cronicitat, la docència i tutoria del MIR.
També va afectar l’assistència pediàtrica, perquè la mancança
de professionals va fer que es tancassin consultes i es
centralitzàs l’assistència pediàtrica a PAC entre setmana.

I davant tot això, la contestació del gerent de Primària, va
ser: “ens agradaria tenir més substituts, però és el mateix
problema de cada estiu”. Si és el mateix, per què no es va
solucionar, Sra. Consellera?

Una altra, “no són baixes curtes, sinó casos greus, encara
que alguna d’aquestes baixes s’arrosseguen de fa mesos”. Per
tant, nulAla previsió.

Una altra, “les unitats bàsiques de salut no tendran pediatres
les tardes”, això ho va dir el seu gerent de Primària. Però no es
tractava d’obrir les tardes, Sra. Consellera? És a dir,
l’increment econòmic de 2016, que vostè va acceptar com a
suficient, no va evitar que decisions polítiques errònies i
precipitades condicionassin la gestió d’aquests sous.
L’ampliació d’horari dues hores i mitja més les tardes en els
centres de salut, sense reforçar el servei metge en molts de
casos, va deteriorar l’assistència, ho miri com ho miri. I ara
com que sap que tenim raó els que li ho dèiem i per la por que
torni passar el que passarà, està pagant 200 euros als metges en
els centres de salut que perllonguin la jornada per cobrir allò
que vostè va descobrir. I això no és fer una bona gestió, perquè
aquestes mesures no són de previsió, és estar desbordats. I ja fa
un any que sap que podria tornar passar.

Una altra mesura, aquesta la va prendre amb retard, va ser
activar tard el Pla de contingència davant la saturació
d’urgències hospitalàries. I ja li estan tornant passar, a Son
Llàtzer han començat unes obres, quan apareix un increment de
demanda sanitària. Un altre exemple, l’actitud expectant, és a
dir, cap incentiu ni 2016, ni 2017 davant la situació de falta
d’algunes especialitats mèdiques, com metges de família,
pediatres o radiòlegs. Aquests també en situació precària, amb
un anell radiològic que no funciona i amb plantilles de
radiologia incompletes, que només per això ja colAlapsen el
servei. Una eco no es fa per anell, la fa el radiòleg i n’han de
fer moltes i amb plantilles al 50% és fàcil el colAlapse. I amb

aquestes circumstàncies no vol venir cap radiòleg i no en
vendrà cap. 

Com tampoc no vendrà cap anestesista, també amb
plantilles en alguns centres al 50%, que obliguen a fer un
nombre de guàrdies excessiu. I no vendrà cap especialista que
necessitem, perquè amb aquest colAlapse no es poden introduir
ni practicar noves tècniques. I això és un incentiu científic. I
perquè els contractes a més, són de curta durada i altres
comunitats ofereixen duracions superiors. És a dir, no ha creat
cap mesura de fidelització nova, se li han escapat especialistes
d’aquesta comunitat precisament per aquests contractes de
curta durada perquè mesures de fidelització com habilitar
habitacions als vells hospitals per facilitar temporalment la
residència als sanitaris ja estava dit fa molts d’anys i oferir
substitucions a metges a 9,2 euros/hora no crec que fidelitzi
gaire.

El darrer exemple de gestió, en aquest cas d’investigació
sanitària, és molt de parlar d’I+D+I, de la creença científica,
però han pres decisions que no tenen res a veure amb allò
científic, com és el cas Bachiller. 

Totes les decisions que han repercutit en el ciutadà han estat
negativament malgrat comptar amb un pressupost que vostè va
votar a favor perquè era suficient, i ara ens diu que el
pressupost ha millorat, però només temes sous, falta saber si la
gestió també millorarà perquè de moment el fred ha començat
i les saturacions a urgències també. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern, obre una qüestió incidental. Té la
paraula la Sra. Consellera Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Bones tardes a tots i a totes. Senyors i senyores. Gràcies,
presidenta. Jo, Sr. Serra, el que no vull, jo li diré què no vull.
Vostè ha començat el seu discurs dient què no vol i jo li diré
què no vull, no vull és que passi qualsevol cosa, la mínima cosa
que tengui a veure en el que ha passat en la darrera legislatura
seva. Això no vull. O sigui, retallades, menys gent, menys
atenció a les persones, això és el que no vull que passi. 

Aquí venc a defensar amb orgull, a més, uns pressuposts, i
amb orgull ho dic perquè evidentment es pot dir de moltes
maneres, però avui em sent, malgrat el refredat aquest, bastant
positiva. No som una persona optimista, però sí bastant positiva
i crec que no pot ser d’una altra manera quan aquest govern
destina 7 de cada 10 euros en polítiques socials, en educació o
en salut. 

L’àrea de salut l’augment pressupostari és del 7,6%, es
tradueix en 104 milions d’euros més que l’any passat. Em
sorprèn, i això que no hi volia entrar, però em sorprèn que em
digui que una part va a carrera professional, és que ens
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importen les persones, ens importen els treballadors, Sr. Serra,
ens importen i com que ens importen destinam 13 milions a
carrera professional, sí, però mai aquesta administració
autonòmica no havia fet una aposta tan clara per la salut
d’aquesta comunitat autònoma. 

Vull defensar aquests pressuposts per cinc grans motius,
que és un poc el mateix que vaig dir en comissió. Una és que
aquesta recuperació pressupostària ens permet corregir la
desinversió en salut feta en la passada legislatura. Miri, a nivell
nacional el pressupost en salut de les comunitats autònomes per
a l’any 2016 augmentava un 3,9%, i nosaltres parlam d’un
7,6% per a l’any que ve i un 7,6 sobre el pressupost més alt de
la comunitat autònoma. O sigui, que gestionam el 45% del
pressupost. Per tant, idò sí, som optimistes i estam contents. 

Són uns pressuposts positius també per rescatar la sanitat,
però invertint en salut; per continuar millorant les condicions
dels treballadors i per lluitar contra un sistema de finançament
injust que té greus conseqüències i iniquitats i hi lluitam tots
des de qualsevol àrea del Govern. 

Per tant, aquests pressuposts, els pressuposts de 2016 ens
han permet assolir la meitat dels acords de governabilitat. El
que esperam és que el pressupost de 2017 també ens serveixi
per continuar avançant. Jo ja li vaig dir, no puc mirar el futur
sense mirar d’on venim i parlaré del que hem fet, de 2016, no
es preocupi. 

Aquest 2016 jo crec que hem fet grans transformacions,
però sobretot hem estat coherents, coherents des de l’oposició
la legislatura passada perquè ja li vaig dir en una altra ocasió,
s’ha de ser coherent. Allò que més valoren els ciutadans és la
coherència i quan hem arribat al Govern hem posat en marxa
aquells projectes que havíem plantejat des de l’oposició i que
no es varen assolir. Això és el que assolim en aquests moments. 

Vàrem recuperar l’assistència sanitària per a persones que
mai no l’haurien d’haver perduda, 4.870 persones a meitat de
desembre. Hem prioritzat l’atenció primària de salut, clar que
l’hem prioritzada, arriba a tota la població i té el pressupost
més alt de totes les entitats sanitàries, més que qualsevol altre
hospital o centre sanitari. Hem augmentat en professionals.
Hem augmentat en tecnologia. Hem posat dispositius d’atenció
ràpida perquè els professionals no hagin de sortir dels centres.
I moltíssims més projectes.

També s’ha deixat de pagar... l’1 de gener es va deixar de
pagar la targeta sanitària i li estic fent els titulars, els mateixos
titulars que, afortunadament, i qualque dia ho podem mirar,
podem fer balanç i podem mirar quins són els titulars en salut,
quins han estat els titulars en salut durant aquest any i li puc
assegurar que és cert que hem passat moments de dificultat i
que els titulars no han estat els més positius, però també n’hi ha
molts de positius i, per exemple, deixar de pagar l’emissió de
la targeta sanitària, idò, crec que és un titular molt positiu. I
probablement el més positiu de tots és disminuir, o sigui, és fer
un pla de xoc per contribuir a disminuir les llistes d’espera,
com estan disminuint, perquè en aquests moments de 2.500
persones que esperaven més de sis mesos, en aquests moments
en queden 485. En aquests moments de 26.000 persones que
estaven per sobre, abans, de dos mesos per una consulta ara

n’hi ha 8.659. Continuam lluitant, però estam molt més a prop
d’aconseguir l’objectiu que volem aconseguir al final de 2017. 

Hem augmentat el nombre de professionals, no faci
demagògia, quasi 500 professionals. Quants en varen
augmentar vostès?, perquè nosaltres a salut se n’han perdut,
se’n varen perdre 1.400 la passada legislatura, Sr. Serra. Tenim
planificada una oferta pública d’ocupació, una borsa única per
unificar aquests criteris de contractació. Amb això pot fer tota
la demagògia que vulgui, però mentir no, mentir no, no, és que
clar, a nosaltres se’ns van els professionals, no, els
professionals se n’anaven abans, ara tornen perquè hem fet
1.000 interinitats, 1.000, 1.000, o sigui, al voltant de 1.000
interinitats, persones que tenien contractes eventuals
concatenats uns amb els altres, en aquest moment tenen una
interinitat. Per tant, la desitjada estabilitat laboral. 

Hem millorat les condicions d’accessibilitat, eliminat
copagament d’allotjament a Can Granada, actualitzat l’import
de les dietes. Què varen fer vostès en accessibilitat, Sr. Serra?
Feim feina per dotar una residència a pacients i familiars. Per
cert, des d’ahir vuit habitacions disponibles a Son Espases, tan
criticades pel PP públicament, ahir es varen posar en marxa.
Sap quantes estan ocupades? Set. És a dir, set pacients que
sabien o familiars que s’han hagut de desplaçar a Mallorca han
escollit com a primera opció aquestes set habitacions.

(Alguns aplaudiments)

Continuam fent feina, com no pot ser d’una altra manera,
concertant serveis tots els que siguin necessaris per tenir una
oferta àmplia per a totes les persones que s’han de desplaçar,
però amb les millores introduïdes, amb tots els professionals
que es desplacen hem aconseguit evitar 1.500 desplaçaments,
1.500 desplaçaments de persones de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera que no han hagut de venir aquí. Vàrem
posar el servei d’avió ambulància. L’atenció urgent l’hem
millorada moltíssim, ara ens demanen l’ambulància de Santa
Eulària, a mi... bé, en fi, he de fer un profund exercici de
contenció per veure quines són les peticions, quina és la
coherència, què feim quan governam i què feim quan som a
l’oposició. Hauria de ser el mateix, defensar els interessos dels
ciutadans. 

Continuam amb l’atenció a la cronicitat, hem obert llits de
pacients crònics a totes les Illes. Els projectes de salut pública
quasi varen desaparèixer. El pressupost de salut pública es va
disminuir un 50% i ara tenim més consulta jove, més rutes
saludables, més pacients actius, més mapes d’actius. Es treballa
moltíssim gràcies a la Direcció General de Salut Pública i al
seu impuls i la participació sobretot de primària. 

Hem posat en marxa la vacuna de la varicelAla i
l’antipneumocòccica, suposa un estalvi per a cada nin de 400
euros. Hem colAlaborat amb la posada en marxa dels estudis de
Medicina. Treballam amb el Pla estratègic de l’IDISPA, de
l’Institut de Recerca, amb un pla estratègic de recursos humans,
retenir talent investigador és una prioritat per a aquesta
conselleria i per a aquest govern. Impulsam projectes
d’implantació d’òrgans en asistòlia i hem recuperat la Direcció
General de Consum amb tot el que allò suposa perquè és
conceptual de dir protegir els interessos i defensar els
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consumidors, no?,  i procurar que les empreses tenguin codis 
de bones pràctiques, també ho estam treballant.

Una cosa de la qual també ens hem d’alegrar gràcies al
pressupost actual i gràcies a la voluntat política i gràcies a la
feina feta pel Servei de Salut és que els pensionistes des de l’1
de desembre han deixat de pagar aquell topall, aquell excés
d’aportació que varen posar vostès amb el Decret 16/2012, que
no varen ser capaços de no posar aquell topall, des de l’1 de
desembre de 2016. Vàrem començar l’any restituint la targeta
sanitària gratuïta per tots els ciutadans i acabam l’any restituint
un altre dret i és que els pensionistes no paguin més del que per
llei hagin de pagar, per tant, crec que tot queda bastant en
evidència, mesura que afecta 203.000 pensionistes que han
pagat ja més de 10 milions d’euros.

Jo som conscient que els pressuposts són un debat de futur,
però com que no s’entén d’on es ve, abans era més..., venien de
la legislatura anterior i el meu discurs l’any passat era molt més
gris, ara crec que aquestes fites assolides ens marquen el camí
per continuar i volem en salut pública continuar fent moltíssima
feina, no volem que la gent s’emmalalteixi, jo els posaré
segurament amb la directora general un curs si és possible aquí
fora quan els veig fumar perquè hem de lluitar contra el
tabaquisme, hem de lluitar contra l’obesitat i l’obesitat infantil,
hem de procurar tenir una vida molt més saludable, no només
viure molts d’anys i, d’això, se n’està encarregant la Direcció
General de Salut Pública promocionant la salut, avaluant la
seguretat, la qualitat i transformant els sistemes d’informació
també i de vigilància. El 2017 ens hem proposat fer una
enquesta de salut, com va quedar... patent en la moció que es va
presentar, pas previ per fer un pla de salut, aquest diagnòstic.

I quant al Servei de Salut, idò crec que és important
destacar que mai no havia tingut una pujada d’aquesta
magnitud, però també ho he comentat diverses vegades, per
primera vegada en la història d’aquesta comunitat autònoma, en
la història, ni a l’ib-salut, ni el PP, ni el PSOE ni ningú, ni
ningú mai, eh?, per primera vegada el pressupost del 2017 és
més elevat que el tancament del 2016, per primera vegada en
la història, per això estic molt orgullosa de pertànyer en aquest
govern.

És important també que el pressupost de 2016 s’ha complert
i s’ha complert amb moltíssima eficiència, amb moltíssima, i
amb un increment molt notable d’activitat als nostres centres
sanitaris, 43.500 consultes més que a l’any anterior, 2.379
intervencions quirúrgiques, 2.299 altes, persones que han estat
ingressades i 21.700 urgències més que l’any anterior, és a dir,
un increment d’activitat també molt important, gràcies a
l’esforç dels professionals i a l’impuls i al suport econòmic que
s’ha posat des del Govern.

Quant als projectes destacables per a l’any 2017, volem
continuar apropant serveis a totes les illes, ampliar el servei de
cirurgia vascular a Can Misses, fer les obres del vell Can
Misses tan necessàries, fer les obres i dotar del TAC l’illa de
Formentera, posar en marxa la radioteràpia a Menorca, en
funcionament també l’hostatgeria de Son Espases i continuar
amb aquest increment important a atenció primària, que vostè
li preocupa tant i a mi també com es pot imaginar perquè venc
de primària i la conec molt bé i sé molt bé el que fa falta, un

20% d’increment pressupostari en dos anys té atenció primària,
en dos any hem aconseguit incrementar un 20% el pressupost,
una part va a carrera, sí, però la resta va a millores i a
contractacions; permetrà això incrementar recursos humans i
continuar amb un pla de desenvolupament tecnològic a fi de
tenir una atenció primària molt més resolutiva.

Continuam amb la implantació de l’estratègia de cronicitat
a la nostra comunitat autònoma, continuam amb millores, amb
reformes i millores a l’Hospital General i Joan March,
començaran la seva activitat les infermeres gestores de casos i
moltíssims altres projectes que em consta resumir en tan poc
temps.

Continuarem amb el pla de xoc perquè, com els deia, el
nostre compromís és que no hi hagi un sol pacient de més de sis
mesos per a una intervenció quirúrgica i de seixanta dies per a
una consulta. Aquest és el nostre compromís i volem posar en
marxa el Decret de garantia de demora i el treballarem durant
aquest any per poder-lo aprovar a final d’any i que sigui una
realitat l’any que ve. Esper que tenguem les llistes d’espera ja
controlades a final de l’any 2017.

També hem millorat molt la informació que donam de les
llistes d’espera, s’han publicat trimestralment, ara es
començaran a publicar on line, per tant cada dia sabran vostès,
podran veure com van evolucionant, i és una fita important.

Continuam també amb el Pla de salut mental, com vostè
deia, amb la participació de molts de professionals i la
recuperació de drets perduts, no només de carrera professional,
és que farem un concurs amb totes les places possibles i estam
lluitant perquè llevin el ditxós..., la taxa de reposició, podríem
fer una oferta pública de 4.500 places a Salut, i Montoro ens en
deixa fer 1.200 com a molt i gràcies perquè nosaltres hem
aprovat les places cada any, cosa que vostès no varen fer.
També des de l’1 de gener es recuperarà a l’àmbit sanitari el
complement d’incapacitat temporal i algun dia per antiguitat.

Desenvolupar obres previstes al Pla d’infraestructures,
començam amb la reforma de l’hospital de Manacor, la fase 1,
la ressonància magnètica i urgències; desenvolupar obres dels
centres de salut, centres de salut nous a Palma, a Calonge, a
Santa Ponça, reforma a Pollença, a altres llocs i destacar també
la inversió d’1 milió d’euros per desenvolupar el projecte
reforma de l’antic Son Dureta, com li he dit l’edifici de Can
Misses, el búnquer de Menorca i el TAC de Formentera.
Continuarem amb la implantació de renovació tecnològica a
Son Llàtzer. 

Reduïm molt el reconeixement de deute per aconseguir
pagar els proveïdors, que ens preocupa, igual que preocupa a
tot el Govern, però li puc assegurar que cada setmana si veuen
el que s’aprova al Consell de Govern, es revisen setmanalment
mils i mils de factures als serveis de salut i per això volem
també continuar potenciant la central de compres, com veuen
amb un increment també de pressupost elevat de 46 milions.

En recerca, els ho he dit, impulsarem la recerca tot el que
podrem perquè volem consolidar els investigadors emergents,
programes d’intensificació d’investigadors en activitat
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assistencial, suport a grups emergents, pla de formació en
recerca, etc.

A farmàcia tenim un bon embull, o sigui... la veritat és que
la situació heretada és molt complexa i tots els concursos de
farmàcia ens duen moltíssima feina, pagam les factures com
toca, i els farmacèutics de moment estan molt contents.

Tenim com a missió també el pla estratègic de la
Conselleria de Salut, desenvolupar el pla estratègic i continuar
fent feina en les estratègies de salut que són moltes.

I en polítiques de consum, idò l’aposta del Govern per a les
persones feia necessària la recuperació de la direcció general i
proporcionalment té dins la conselleria el major increment
pressupostari d’un 16%, és important defensar els més
vulnerables.

La Secretaria General...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Sí, mantindrem i millorarem la xarxa informàtica
bàsicament i l’increment ens servirà per al primer pagament a
les persones amb hemofília de la llei que es va aprovar en
aquest govern, consolidar canvis i continuar fent feina per als
ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra del Grup Parlamentari
Popular. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, totes les
referències al passat vostè les vincula a temes econòmics, sap
per què?, perquè hi havia una crisi brutal, de la qual vostès no
en varen voler sentir parlar res, ni la varen reconèixer ni la
varen veure arribar...

(Remor de veus)

...i això ha estat el que va condicionar una sèrie de mesures que
en determinades condicions no s’haguessin impulsat.

Però jo li he posat damunt la taula, no problemes
econòmics, que també, li he posat problemes de gestió i vostès
varen cometre un error majúscul de gestió quan varen decidir
obrir -perdó-, ampliar dues hores i mitja a les tardes al centres
de salut sense professionals i aquest afegitó és molt important,
sense professionals, i sense comptar amb els metges, que
sobretot feien falta i vostè això no ho reconeix. No reconeix si
va ser una decisió seva o va ser una decisió imposada, que crec
que va ser el que va ser, perquè vostè sempre parla de

l’evidència científica i em fa sospitar que efectivament va ser
una decisió política que va condicionar aquesta deterioració de
l’assistència primària i fins que no es reconeix un error no es
pot rectificar, però és que vostè, Sra. Consellera... és a dir, està
posant damunt la taula el farem i farem i estan arrossegant ja
una sèrie de promeses incomplides que no els veiem el futur ni
els veiem la forma de desenvolupar-se. Per exemple, projectes
sociosanitaris; tant de parlar de la rehabilitació de Son Dureta,
i únicament consignen 1 milió d’euros per a un estudi, i a
Eivissa, quan li vàrem deixat tot preparat per obrir aquest
sociosanitari a Can Misses, amb l’estudi tot preparat, vostè
encara no l’ha obert. De Menorca i Formentera, no en sentim
parlar res.

Copagament farmacèutic. Parlen del copagament
farmacèutic, esperen que es derogui el Reial Decret 16/2012,
però no consignen una partida pressupostària equivalent,
únicament 250.000 euros en concepte de pobresa
farmacològica, però el cost d’assumir tot el copagament són 8
milions d’euros. En ple vostè va reconèixer que els pensionistes
amb rendes superiors a 100.000 euros haurien de pagar; per
tant el copagament no el llevaran sinó que canviaran els trams.
Per tant, segon compromís pressupostari incomplit.

Llistes d’espera. Reconeixem que estan treballant. Miri,
Sra. Consellera, jo li reconec que està treballant, vostè treballa
a la seva conselleria, però hi ha coses que jo he de posar
damunt la taula les que no funcionen, les que vostè diu que farà
i no fa; simplement és això. Clar que hi ha moltes coses ben
fetes; tots els professionals de la seva conselleria, inclòs l’ib-
salut, fan una grandíssima feina, però hi ha coses que no
funcionen i això no es reconeix, com per exemple les llistes
d’espera, que estan baixant, li ho reconeixem, però a costa de
14 milions d’euros en peonades que han estat a costa de
mantenir deficitaris altres serveis com salut mental, inclòs
l’infantojuvenil; aquests serveis han estat infrafinançats. Ara
diuen que els potenciaran el 2017, però de moment el que estan
fent són retallades a algun servei d’assessorament psicològic.

L’objectiu de legislatura que ningú no esperi més de 60 dies
per a consulta d’especialista, ni més de sis mesos per a
intervenció ens pareix un objectiu pobre. Estam valorant
positivament aquesta reducció de llista d’espera, però pensam
que es podria reduir més aviat perquè a altres comunitats
autònomes els objectius són més ambiciosos i marquen una
diferència de persones segons comunitat, a pesar d’aquesta
recuperació econòmica balear, i a pesar d’això aquest decret de
garantia de demora ens alegra que vostè digui que a finals de
2017 el tornaran a posar en vigor, al contrari del que ens havien
dit, que seria el 2018; perfecte, però notam a faltar partides per
a la gratuïtat dels aparcaments hospitalaris de Son Espases i
Can Misses, falta de finançament a ajuntaments i consells que
li estan fent la feina en competències que no són seves.

I el seu grup, a més, amb el suport de la resta de grups, va
proposar la regulació i el control de la publicitat sanitària i
l’exercici del dret a la segona opinió mèdica. Sra. Consellera,
quasi tot el que es proposa dins l’àmbit de salut està bé, està bé
i tendrà el suport de tots, però sabent que les queixes d’altres
comunitats autònomes que ja tenen aquestes normatives vénen
per la falta de recursos, és de suposar que a vostè li sobren, per
tant, perquè veurem quin és el reforç administratiu i jurídic i
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tècnic per al compliment precisament d’aquesta publicitat
sanitària. I respecte de la segona opinió mèdica, veurem, quan
la mitjana d’atenció per especialista és al voltant de 60 dies, a
qui passen davant per a una segona opinió en 30 dies, que és el
que diu la lletra d’aquesta normativa a altres comunitats
autònomes. També estarem expectants del compliment
d’aquestes dues PNL.

Per tant, Sra. Consellera, el que digui faci-ho, i, si no, no ho
digui, perquè vostè a la seva primera compareixença el
setembre de 2015 va dir: “Ben aviat presentarem un pla de salut
pública”, que l’ha acabat d’esmentar ara mateix, uns mesos
després, i ara un pla estratègic de la conselleria que inclouria
salut pública, i després el varen negar, encara que possiblement
amb una moció d’El Pi vostès l’esmenen amb l’afirmació que
el Pla de salut pública és el paraigua de tota planificació quan
ja estan planificant amb els plans de salut laboral, de salut
mental, estratègic de cronicitat i sociosanitari. Va anunciar un
pla pilot de compra pública innovadora que després es va
convertir en un projecte de legislatura; un pla d’infraestructures
sanitàries i sociosanitàries, que després resulta que encara estan
revisant; un decret de formació sanitària especialitzada que
després també és un objectiu de legislatura; la cartera de serveis
està en revisió des de fa un any; cap actuació en cronicitat
infantil després d’anunciar-ho, perquè el pla de cronicitat no hi
és. 

Per tant, Sra. Consellera, pressupost irreal, decisions
equivocades, gestió deficient, promeses incomplides, i ara nous
compromisos adquirits per fer oblidar tot l’anterior.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que ja li deia que un
dels valors que més positiu trob per a un polític és la
coherència, i sap que no m’agrada recordar el passat i molt
manco fer referències a..., segons quines referències, però
m’agradaria saber, Sr. Diputat, qui va llevar el decret de
garantia de demora; idò ara fan una esmena i demanen 2
milions d’euros per al decret de garantia de demora. 

Verge del Toro. Verge del Toro està en el programa
electoral del PP: reforma del Verge del Toro, reforma
sociosanitària de Menorca; Verge del Toro, Verge del Toro...
Per la porta de darrere, mentre governen, per la porta de darrere
ho intenten retornar, sense que es noti massa, ho intenten
retornar a la Tresoreria de la Seguretat Social, i ara que estan
a l’oposició demanen que facem la reforma de Verge del Toro.
A mi que em diguin si això és coherència.

(Aldarull)

I una altra és la residència de Son Espases, que és que em
deien a mi... Però si per tres vegades varen votar que no!, el PP
per tres vegades va votar que no, que no es fes una residència
per als pacients, però ara també ho demanen, també l’hem de
fer, i també l’hem de fer via esmena o via com sigui. A això em
referesc. O sigui, els ciutadans són intelAligents, tots, i nosaltres
feim polítiques, i les polítiques que feim són per a aquestes
persones a les quals representam, a les quals representam i que
a vegades no ho feim de la millor manera.

Clar, és que si un es posa a mirar què ha passat en la darrera
legislatura, és que és molt dur. Vostè tot ho refereix a la crisi,
i jo sempre li dic el mateix: no és la crisi, Sr. Diputat, no és la
crisi, són les decisions que es prenen. En salut les comunitats
autònomes..., hi ha comunitats autònomes...

(Remor de veus i aldarull)

...hi ha comunitats autònomes que destinen un percentatge del
seu producte interior brut a salut, a educació, a polítiques
socials, i n’hi d’altres que hi dediquen menys quantitat. Aquí no
ha preocupat, no han preocupat ni educació, ni serveis socials,
ni salut, i els pocs doblers que hi havia s’han destinat al que
s’han destinat, i així tenim els treballadors, així tenim els
ciutadans, així tenim les llistes d’espera, així tenim les
infraestructures, així tenim els centres de salut, així tenim la
manca d’inversió tecnològica, així tenim tot que es romp i tot
que cau. Quan un es troba una situació caòtica, això sí que és
caos. El juliol de 2015 li puc assegurar que el que ens vàrem
trobar és un caos assistencial i sanitari, absolutament caos. 

I em sap molt de greu, perquè és que m’encantaria poder fer
polítiques continuistes, que aquest pla de la cronicitat que ara
demanen amb tanta ànsia, si estigués començat, si hagués estat
començat els professionals podrien haver estat formats, si no
tenien doblers; com a mínim formar els professionals, preparar
les unitats, treballar en la coordinació, en la continuïtat
assistencial... Hi ha molts de projectes que no tenen cost
econòmic, però és que tampoc no ho varen fer, és que no hi
havia projecte, no hi havia projecte de salut, no hi havia un pla.
Ara ens ho demanen. O sigui, nosaltres farem el diagnòstic de
salut, presentarem el pla estratègic, esper que en breu; farem un
pla d’atenció a la cronicitat, un pla d’atenció a la salut. Hem
recuperat totes les estratègies de salut abandonades; agafin
vostès els deu o dotze coordinadors que lideren les estratègies
en salut, la que sigui, diabetis, hipertensió, malaltia renal
crònica..., qualsevol d’elles, i demanin-los, per favor, senyors
diputats i diputades, demanin als coordinadors de les
estratègies quant de temps feia que no es feia feina en les
estratègies. Quatre anys, quatre anys que han estat aturades, i
recuperar la ilAlusió costa molt, costa molt.

Però, miri, per acabar vull dir dues coses. Una, celebrar la
decisió del Tribunal Europeu de retornar l’import total als
consumidors afectats per les clàusules sòl, que crec que és una
decisió justa i coherent...

(Alguns aplaudiments)

...i això normalment és gràcies al treball que fan les direccions
generals de Consum, perquè vegin que són importants. 
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I després, per acabar, ja pas a allò que tenia escrit. Miri, fa
uns dies vaig anar a un hospital i vaig trobar un professional
que era allà, i és un hospital molt crític, o sigui, és un hospital
molt crític, i li vaig dir “què tal?, com estau?”, i em va
contestar: “després de quatre anys de maltractaments
començam a veure la llum”, “començam a veure la llum”...

(Alguns aplaudiments)

...i això és el que volem nosaltres, agafar tots aquests
professionals que s’ilAlusionen, que comencen a participar, que
retornen a liderar estratègies, ajuntar tots aquests professionals,
per què? Per poder millorar la salut dels ciutadans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torns en contra. Té la paraula la Sra. Marta Maicas del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyories.
Encara patim i patirem les polítiques sanitàries que van
implantar en els últims anys, on el sistema sanitari públic es va
veure abandonat i on es va iniciar una subtil privatització, una
privatització per fases que va suposar l’aixecament de la
ciutadania per defensar un dels millors sistemes de salut del
món. Recomano vivament veure la pelAlícula documental de
Michael Moore Sicko, sobre els efectes perniciosos de la
privatització del sistema de salut als Estats Units.

Escoltant el Sr. Camps avui matí i el Sr. Serra ara mateix,
justificant tot el que van fer a la legislatura passada en pro
d’una responsabilitat cap a la ciutadania, jo li deman, quina
ciutadania?, aquells que poden pagar-se una assegurança
privada? Desafortunadament són més els que no poden pagar
una assegurança privada i encara són més aquests ciutadans i
ciutadanes que no poden pagar els seus medicaments. Les
retallades és la primera mesura que qualsevol, qualsevol podria
haver imposat sense necessitat de cap coneixement, qualsevol.
És més, les retallades ens han costat molt cares a tots i a totes,
en sous i en vides humanes.

Precisem un sistema sanitari de qualitat, gratuït i universal,
proper i accessible, equitatiu, solidari i transparent, que sigui
més eficient i en el qual els ciutadans participin juntament amb
els professionals en la presa de decisions. Volem un sistema
sanitari que treballi per desmedicalitzar la gent, fent-la més
autònoma i on la prevenció i la promoció de la salut siguin els
pilars fonamentals. Històricament la nostra comunitat ha sofert
un dèficit de finançament agreujat pels costos de la insularitat
i del turisme estacional que no solen tenir-se en compte. Els
pressuposts sanitaris ens situen entre les comunitats autònomes
pitjors finançades, amb les ràtios professionals més baixes,
sobretot d’infermeres, amb una despesa sanitària pública de
1.247 euros per habitant, quan la mitjana estatal és de 1.303
euros per habitant. 

Més enllà d’un sistema sanitari de qualitat, factors com
l’educació, l’habitatge, l’urbanisme, el medi ambient, el
transport, l’ocupació, la protecció social i les polítiques fiscals,
juguen un paper crucial en el nivell de salut de la població i en
la seva distribució social. Entre els determinants socials més
importants, destaquen l’atur i el risc de pobresa que afecta de
manera especial els infants menors de 14 anys.

La situació actual de la sanitat balear precisa canvis en els
enfocaments. És necessari mirar amb una perspectiva més
eficient i amb una visió de futur. La sanitat ha de contemplar-se
amb criteris d’universalitat, igualtat i transparència. Com?, per
una banda donant transparència a la gestió sanitària, per una
altra reconstruint l’Atenció Primària de salut, de manera que els
seus principals fonaments es mantenguin, perquè el seu
funcionament sigui més equitatiu i eficient; i finalment l’atenció
als pacients crònics i fràgils de forma multi-professional i
coordinada, contemplant les cures com a teràpia (...).

Respecte de com donar transparència a la gestió sanitària,
la transparència i la remissió de comptes, estan estretament
vinculades i són elements imprescindibles d’una veritable
democràcia. Cal integrar la visió dels ciutadans, dels
professionals i dels gestors per alienar objectius i els valors del
sistema. Els usuaris i les usuàries són el centre del sistema i
l’oferta sanitària ha de seguir les seves necessitats. Les
retallades en els sous no han millorat la productivitat i s’ignora
els professionals, no implicant-los prou en la gestió i el
desenvolupament propi professional. Els professionals són
bàsics per augmentar l’eficiència. 

És per això que es fa necessari millorar el finançament del
sistema sanitari públic, gestionar les ineficiències del sistema
sanitari, suprimir de forma progressiva els concerts amb el
sector privat, gestionar d’una manera més eficient el registre,
la facturació a tercers i el cobrament per a prestacions sanitàries
proveïdes als ciutadans d’altres països, perquè aquesta
facturació reverteixi en la caixa de la comunitat autònoma. Tota
la facturació ha de ser digital i hauria d’existir un registre únic
a la Unió Europea, a més d’evitar la pèrdua de processos
facturables, com les malalties laborals i els accidents de trànsit,
que ara es traslladen a les mútues privades i que fins i tot està
recollit a un conveni.

Despolititzar la gestió, una altra mesura per fer de la sanitat
pública una sanitat de qualitat i eficiència, cal despolititzar les
adreces i enfortir la seva credibilitat, capacitat i compromís.
Components, equips gestors professionalitzats,
desgraciadament a la sanitat pública del nostre país hi ha un
greu problema per la gran manca d’una cultura de gestió. És
ben sabut que la immensa majoria de gerents, directors o
directores, tot just no tenen cap cultura de gestió i que la seva
durada mitjana en el lloc no arriba a dos anys. Igual o pitjor
succeeix amb les diferents direccions mèdiques d’infermeria,
de manteniment o de qualsevol estament.

Un altre tema que ens preocupa és la gestió i la
transparència en les llistes d’espera quirúrgica i de consultes.
Obrir de bat en bat les dades de les llistes d’espera, trencant la
seva actual opacitat, aplicant diverses llistes a diferents
velocitats, com una autopista amb diversos carrils,
determinades per criteris pactats amb els ciutadans o amb les
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associacions que els representin, pot ser una gran passa cap a
la transparència de les llistes d’espera. Tot això sense oblidar-
nos del paper tan fonamental que exerceix el personal sanitari.
Per una banda el tema de les incompatibilitats laborals i, per
una altra, el tema de la quantitat de professionals que són
contractats per a serveis permanents, la qual cosa crea una
precarització laboral dins el nostre sistema sanitari, sabent que
tota precarització laboral dóna com a resultat una precarització
de serveis.

I respecte el segon punt, per revertir la situació actual de la
sanitat, la reconstrucció de l’Atenció Primària de salut, de
manera que els seus principis fonamentals es mantenguin, però
el seu funcionament sigui més equitatiu i eficient. Els sistemes
sanitaris orientats a l’Atenció Primària tenen millors resultats
i major satisfacció a un cost inferior. Sabem que la conselleria
ha augmentat la partida en un 9,6%, estem contents, però no
només és qüestió d’augmentar personal, sinó també
d’organització. El creixement i el progressiu envelliment de la
població, la prevalença més gran de les malalties cròniques,
l’augment espectacular de la demanda derivada de l’àmplia
oferta i l’atenció 24 hores, el baix cost d’oportunitats, la falta
de responsabilització sobre els problemes de salut, la
disminució del nivell de tolerància a la incomoditat, provoquen
demandes ineficients d’una societat fortament medicalitzada.
Pensem que és un enfocament més holístic, global i
desmedicalitzat que flexibilitzi l’atenció adaptant-la als
ciutadans i a les ciutadanes actuals i ens doni les bases per al
futur, és primordial per abordar un canvi en el paradigma
respecte l’Atenció Primària. En definitiva, aplicar la dita más
vale prevenir que curar.

I finalment posar el focus en l’atenció dels pacients crònics
i fràgils de forma multiprofessional i coordinada, introduint les
cures com a teràpia (...). L’envelliment progressiu de la societat
precisa canvis estructurals en els serveis que han d’iniciar-se ja.
Balears té un 15% de persones majors de 65 anys i la taxa de
dependència creix. Una societat justa ha de proporcionar uns
serveis sanitaris mínims de qualitat a tota la població,
especialment si es troba en un sector desfavorit. Volem un
sistema sanitari que treballi per desmedicalitzar -com ja he dit-
la comunitat, fent-la més autònoma i on la prevenció i la
promoció de la salut siguin pilars fonamentals. 

Precisem d’un sistema sanitari de qualitat, gratuït i
universal, proper i accessible, equitatiu, solidari i transparent,
que sigui més eficient i en el qual els ciutadans participin
juntament amb els professionals en la presa de decisions.

El nostre vot contra les esmenes del PP és una impugnació
a la seva desmemòria. Mai més una gestió ruïnosa i caciquil.
Mai més que es vengui la nostra salut als seus amics. Mai més
apartheid sanitari. Mai més copagaments.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca el Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President. Jo la primera intervenció, les
primeres paraules del Sr. Serra m’han deixat esborronat perquè
ha començat qüestionant les previsions de creixement, amb la
possibilitat que s’incrementin els interessos. Deu ser l’únic del
seu grup que ho pensa, perquè totes les esmenes que ha fet el
seu grup dirigides a baixar interessos, que van a aprofundir en
aquest problema que vostè ha dit? Ho dic perquè és tot una
incoherència total. És a dir, vostè ens adverteix que poden
pujar els interessos i les esmenes que fa el seu grup van
dirigides precisament a baixar aquesta partida d’interessos.

(Alguns aplaudiments)

No vull parlar de passat, del passat de la passada legislatura,
i podríem parlar molt i de primera mà, però sí que vull fer un
balanç d’aquest primer any i mig, la consellera ja l’ha fet. A dia
d’avui no tenim la mateixa situació que el juliol de 2015, això
és un fet. El Sr. Serra diu que feim unes promeses i que no les
complim, però de juliol de 2015 fins a dia d’avui és tot un
seguit de promeses complides, començant, ja ho ha dit la
consellera, pel retorn de la sanitat universal, pel retorn... una de
les primeres mesures d’aquest govern va ser retornar la targeta
sanitària a tothom, tothom hi torna a tenir dret. També amb
l’eliminació de la taxa d’aquesta targeta. 

L’ampliació de l’horari dels centres, que vostè troba que no
s’ha fet bé, però més de 6.000 consultes s’han fet ja en aquest
horari, un dret nou que té la ciutadania de poder demanar cita
els horabaixes, recuperat en tot cas. S’ha actuat de forma clara
amb les llistes d’espera, s’ha dividit per tres el nombre de
persones que esperen més de sis mesos esperant una
intervenció quirúrgica, s’ha dividit per dos el nombre de
persones que estan per sobre dels seixanta dies per a una
consulta. És una disminució important, també una baixada de
la demora mitjana en nombre de dies, és insuficient,
evidentment per a aquelles persones que esperen està clar que
no és suficient, però és una millora important i és innegable, és
innegable que aquest govern està atacant aquest problema. Com
també és innegable l’increment de personal que s’ha produït i
la recuperació de drets, recuperació de drets també com la
carrera professional, que vostè ha criticat que semblava que
amagàvem les dades i les dades del que costava la carrera
professional les va donar la consellera a la comissió en la seva
compareixença. 

Hi ha altres temes que evidentment dependran també de
l’Estat, per exemple afrontar el tema de l’excessiva interinitat.
La consellera també ha donat dades en aquest sentit. S’ha reduït
la temporalitat en mil persones, però seguim sense poder
afrontar la interinitat perquè ens limita el nombre de places que
es poden treure per les taxes de reposició que fixa l’Estat. Jo
aprofitaria per demanar als partits amb representació a l’Estat
que mirin de solucionar aquest problema, els ho demanaria a
tots, bé, no sé, al Partit Popular tal vegada no importa demanar-
li perquè el Sr. Camps ens ha vengut a dir que pràcticament el
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Partit Popular té el president i els ministres, però pinta poc en
tot allò que es fa al Congrés de Diputats. Vull dir, que això ho
decideixen altres grups, com l’augment d’imposts i altres coses.
Com que al Partit Popular tal vegada no importa demanar-li
perquè es veu que no pinta res en el Congrés de Diputats, però
sí que als altres grups sí que els ho demanaria.

(Alguns aplaudiments)

Una fita també que hem de destacar que s’ha aconseguit,
creim, en un temps rècord és la implantació del estudis de
medicina, una facultat de medicina que per a nosaltres és una
fita important perquè és una qüestió d’oferta educativa, és una
qüestió també de model econòmic, de fomentar la recerca, una
aposta que contribuirà a millorar la qualitat sanitària i per al
nostre grup és, també, una qüestió de país.

A dia d’avui també s’ha resolt el problema de l’avançament
del copagament farmacèutic, ja no s’avancen els doblers dels
medicaments quan s’arriba al topall. He de dir que per part
nostra ens hagués agradat que aquesta qüestió s’hagués resolt
abans, però l’important és que a dia d’avui ja s’hi ha arribat.

Per tant, totes aquestes coses suposen, com deia, fites
programàtiques importants que hem aconseguit i de les quals
estam molt contents. 

En aquest marc tenim el pressupost de 2017, un pressupost
que millora considerablement les actuacions de salut pública,
millora el pressupost, crec que és al voltant d’un 8%, en
actuacions per prevenir el VIH, contra el tabaquisme, encara
que estigui malament que ho digui jo, però em compromet a fer
un esforç tot i que si no canviam el sistema de tramitació dels
pressuposts de cara a l’any que ve no puc assegurar que no
torni a recaure. 

(Alguns aplaudiments)

Un pressupost que també hi ha una aposta important en el
Servei de Salut, 1.464 milions d’euros, puja un 7,5, el més alt
de la història. La consellera ha donat una dada que jo la trob
brutal, o sigui, el fet que per primera vegada el pressupost de
2017, per primera vegada, el pressupost de l’any següent que
s’aprova sigui superior a la previsió del tancament de l’any en
curs. Això crec que és una dada importantíssima que justifica
les esmenes a la totalitat que s’han presentat aquí sempre, però
que invalida la que s’ha presentat enguany. Aquí quan es
tramitaven uns pressuposts de salut ja se sabia que es preveia
tancar l’any amb més despesa que la que es pressupostava, i no
és una crítica a cap grup en concret perquè, com he dit, ha
passat durant tota la història. 

Dins aquest pressupost del Servei de Salut hi ha un reforç
important de l’atenció primària reforçant els recursos humans,
reforçant l’atenció a la cronicitat, que també ha estat un tema
de debat en aquest plenari no fa gaire a instàncies d’El Pi, un
dels grans reptes que tenim; l’aposta tecnològica, que és una
aposta que s’ha fet durant anys dins el Servei de Salut i que ha
de continuar; un esforç també per continuar amb aquest pla de
xoc de reducció de les llistes d’espera de cara a la implantació
del Decret de garantia de demores i sobretot també hi ha la
qüestió de tractar les llistes d’espera de forma més transparent,

que també és una petició d’aquest parlament i un dels
compromisos dels acords de governabilitat. 

També hi ha una aposta per millorar infraestructures i també
creim que són importants els canvis organitzatius i d’impuls a
la central de compres, de control de la contractació. Aquest
sabem que és un dels temes delicats del nostre servei de salut,
delicats entre cometes, evidentment parlam de delicats des del
punt de vista administratiu perquè en salut evidentment hi ha
moltes altres coses delicades, però sí que des del punt de vista
administratiu any rere any els síndics de comptes ens recorden
que no poden emetre opinió respecte dels comptes generals del
Servei de Salut per les deficiències que hi ha en aquest aspecte
de contractació. Per tant, creim que cal avançar en millores en
aquest aspecte per tal de tenir una administració més seriosa a
l’hora de gestionar els recursos públics.

També vull acabar dient que m’he referit abans a la facultat
de medicina com una de les fites importants, però també el
pressupost dedicat a recerca sanitària també experiment un
increment important, en dos anys s’haurà incrementat, en dos
pressuposts, en un any i mig, s’haurà incrementat un 50% amb
les partides de l’IDISPA que creim també ho volíem destacar
perquè és una de les apostes també d’aquest govern l’aposta per
la innovació i la recerca.

En definitiva, consideram que és un bon pressupost de salut
i rebutjarem les esmenes a la totalitat. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, no entraré a debatre
aquestes esmenes a la totalitat, no hi donarem suport i ja
intervindrem a les esmenes a la globalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo també després d’escoltar el Sr.
Serra em fa... m’han agafat ganes de cercar un balanç del que
havia estat la política sanitària del PP no per paraules de diaris
ni per... ni per paraules de polítics, sinó simplement per
paraules de professionals de la medicina i només n’he destacat
sis, el llistat era prou llarg, començaven amb el típic:
“polítiques de retallades i desmantellament del sistema sanitari,
ha incrementat les desigualtats”, “tot i les retallades el deute
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sanitari ha crescut”, “el finançament i gestió de les noves
infraestructures sanitàries mitjançant la colAlaboració
publicoprivada augmenta la despesa sanitària”, “fracàs de la
política de personal, precarització, acomiadaments, fracàs de la
política de control i reducció de la despesa farmacèutica”, i ja
darrera, que aquesta és molt... molt actual per dir-ho d’alguna
manera: “despesa farmacèutica, la pròpia Comissió Europea
dubta de les mesures de control de la despesa farmacèutica
contemplada al programa de reformes 2016 del Gobierno de
España”.

Jo crec que venim de... a mi no m’agrada aquesta política
d’estar contínuament parlant del passat, del present, del futur,
del passat sobretot, però és que a vegades ho posen en safata
que ho haguem de fer.

Bé, jo entraré en el que volia parlar en realitat que és del
d’avui. Parlar de pressupostos és parlar de prioritats, aquestes
prioritats es gestionen amb els recursos disponibles i en el cas
de la nostra conselleria de Salut aquest any creix per damunt de
la mitjana de conselleries anàlogues en les diferents comunitats. 

Aquest govern té prou clar el seu objectiu: la gent, i es
continua fent feina en el full de ruta que són els acords pel
canvi. Pel que fa a l’àrea de salut tenim dos objectius clars:
rescat a la sanitat i millorar les condicions dels treballadors.

Es continua treballant per millorar l’accessibilitat a la
sanitat amb l’eliminació de copagaments i l’obertura dels
centres als capvespres. Mentre alguns feim feina per rescatar
les persones, altres govern opten per rescatar autopistes, fet que
suposarà 50 euros per a cada ciutadà.

Per això l’increment dels pressupostos d’aquesta conselleria
són tan importants, perquè focalitzem les accions en les
persones. Ja ho hem dit en diferents ocasions, però s’haurà de
tornar repetir: l’accés a la sanitat, l’educació, l’habitatge i les
mesures de protecció social són drets imprescindibles per al
desenvolupament de les persones, els estats han de garantir
l’accés real i equitatiu d’aquestes necessitats al conjunt de la
població i allunyar-se de la privatització de serveis.

Aquesta conselleria va deixar clar que treballaria per
millorar l’atenció primerenca per la qual cosa s’està treballant
per transformar el model assistencial i aquests pressupostos
permetran desenvolupar polítiques i accions per consolidar un
sistema sanitari públic d’excelAlència, sostenible i al servei de
les persones.

Tothom coneix algú que sempre pot fer algun comentari de
com van les coses. Vostè, Sr. Serra, té les seves fonts, i
segurament professionals com a metge que és vostè, però jo
també tenc amistats que fan feina al sistema de salut i han fet un
gran alè amb el govern actual, li ho he de dir, per exemple
infermeres, que noten un gran canvi en aquest sistema.

Treballar amb l’evidència és fonamental per desenvolupar
correctament polítiques a aplicar com podria ser el cas del Pla
de salut mental i el Pla estratègic de salut.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bones tardes novament, calorosa benvinguda i mai millor
dit perquè la temperatura es va elevant a tots els representats de
la Conselleria de Salut que ens acompanyen i que és un gust
tenir-los aquí.

Mirin, ja saben que quan parla la Conselleria de Salut
generalment només puc tenir bones paraules i crec que és així
no només amb la Conselleria de Salut, sinó amb totes les
conselleries, però és cert que en aquest cas hem tengut un tracte
potser més directe i per tant conec un poc més quines són les
demandes i quines són les qüestions que hem estat treballant.

He de dir que em sobta, perquè no em puc estalviar de dir-
ho, que, clar, el Sr. Serra que coneix segurament molt més que
jo, bé, segurament no, molt més que jo el món de la salut
evidentment i que probablement és una de les persones amb
més coneixements del món de la salut que hi ha en aquest
hemicicle conjuntament amb els professionals de l’àrea de salut
i també la mateixa consellera, que pugui basar la seva
intervenció i sap que jo amb vostè em duc molt bé, però em
sobta que vostè pugui basar la seva intervenció... sí, també, Sr.
Thomàs...

(Rialles)

...no s’enfadi, Sr. Thomàs, em sobta que vostè pugui
fonamentar la seva intervenció bàsicament en titulars de
premsa, que és fàcil aconseguir titulars de premsa, se n’ha
deixat un però, com a mínim, un titular que segurament es va
repetir en moltes ocasions durant uns mesos que deia que hi
havia gent als passadissos de l’antic hospital de Can Misses
esperant per obtenir un llit durant el seu mandat, i això va
passar i aquí estam tots, vull dir... i segurament vostè reberen
crítiques per aquest fet i estic convençuda que vostès i els
responsables de salut del govern anterior, m’imagín i vull
pensar que varen intentar fer el possible perquè aquella situació
duràs el menys possible. 

Per tant, crec que els titulars sensacionalistes que vostè ha
emprat majoritàriament per fer la defensa de les seves esmenes
i del sentit del seu vot estan fora de lloc, Sr. Serra, jo de veritat
és que li tenc estima i crec que això no tocaven, crec que té
arguments d’un altre tipus per fonamentar el seu discurs.

Dit això, molt senzill, jo ara parlaré de resultats perquè,
com ha dit, Sra. Font, crec que centrar-nos en què han fet uns
i què han fet els altres la veritat és que arriba a ser bastant
avorridor i aquí tenim ganes de parlar de què tenim, què hem
fet en els moments..., en els darrers mesos i què tenim per fer
els mesos que vénen i això és el que ens ocupa ara mateix.
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I de resultats recents puc dir que la seva conselleria és una
conselleria amb credibilitat i això és el que puc dir, i per què té
credibilitat?, perquè el que diu que farà, ho fa, i si no ho pot fer
imminentment o no ho pot fer en els terminis que ha
compromès explica per què i dóna alternatives i, per tant, jo he
de ser justa i he de fer justícia respecte de la feina feta. I posaré
només un exemples que tenim potser més de proximitat en el
cas de les Pitiüses: vostès varen dir que posarien en marxa la
radioteràpia i l’han posada, vostès varen dir que ampliarien el
servei d’urgències de Formentera i l’han ampliat, vostès varen
dir que posarien un TAC i molta gent abans de vostè va dir que
posaria el TAC, però encara l’esperam, però vostès treballen en
el projecte, per tant, això m’inspira credibilitat, a mi i a tothom
evidentment, varen dir que treballarien per fer un centre
sociosanitari a Can Misses i tenen el projecte fet, per tant... 

És clar, també ens podem centrar en tot allò que no s’ha fet,
però mirin jo preferesc ser positiva, preferesc ser optimista i
pensar en els compromisos donats i complerts i, per tant, jo
insistesc: crec que vostès tenen credibilitat, aquest govern té
credibilitat perquè compleix els seus compromisos i quan no ho
pot fer dóna la cara, dóna explicacions i explica per què no ho
pot fer i quin pla alternatiu té per fer-ho.

I ja acabant, sí, evidentment, tots aspiram com no pot ser
d’altra forma a tenir millors serveis, tots aspiram a millores,
aspiram a més pressupost, aspiram a tenir menor deute i
aspiram a tenir uns serveis més especialitzats a cada illa, però
això evidentment té unes limitacions i les limitacions vénen
donades per la capacitat pressupostària de la comunitat. Per
tant, miracles a Lurdes.

Jo, ja els dic, crec que poques recriminacions li poden fer,
probablement hi ha coses a millorar, evidentment, però ja els
dic, avui només em toca dir-los gràcies per la seva feina,
gràcies per la seva feina, gràcies pel seu compromís i gràcies
pel compromís d’aquest govern en matèria de salut.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. María José Camps... perdó, no..., no, no,
Sra. Camps...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bones tardes a tots, Sr. Serra, jo vaig dir
al debat de l’any passat, en aquest mateix debat que qualsevol
esmena a la totalitat ha de venir necessàriament justificada en
el fet que els pressuposts no responen a les necessitats reals
existents, perquè si no és així aquestes esmenes queden buides
de contingut i no són més que fum, que és el que són aquestes.

Puc entendre, Sr. Serra, que els costa acceptar que el
Govern del canvi ho fa bé. Com deia el diputat Alcover ahir,
han fet cortar y pegar, repeteixen les esmenes de l’any passat
per simular que els preocupen els drets de la ciutadania i de
passada intentar desacreditar la gestió ben feta per part de la
consellera Gómez, en aquest cas. Ella li acaba d’explicar

perfectament, en el seu torn incidental, la feina que s’ha fet fins
ara i la que farà de futur aquesta conselleria. 

Per tant, les esmenes a la totalitat que manté el Grup
Popular a les seccions 18, 60, F12 i F14 en cap cas compleixen
la premissa de denunciar que el pressupost no respon a aquestes
necessitats reals. No concorren a aquesta premissa perquè els
pressuposts que ara debatem compleixen els principis de
prudència financera, de transparència en la gestió i de
l’assignació de recursos per garantir les necessitats de tots els
ciutadans d’aquestes illes. Uns pressuposts que són els més
elevats que ha tengut mai, pujant per segon any consecutiu 104
milions més respecte de 2016, i això es tradueix en un 7,6%,
que són 1.472 milions. 

Els pressuposts de l’àrea de Salut del Govern per al proper
any 2017 són una prova més que les polítiques socials són i
continuen sent una prioritat clara d’aquest govern i definir les
prioritats és un exercici polític. Sr. Serra, l’argument que amb
la crisi de l’anterior legislatura no es varen poder fer moltes de
les coses que es volien fer ja l’hauria d’anar superant, perquè
el repeteix i el repeteix constantment, i s’ha demostrat que les
prioritats polítiques no només tenen a veure amb els
pressuposts. 

Després d’un exercici sencer, el 2016, perquè el 2015
aquest govern va acabar d’executar un pressupost que no era
seu, podem afirmar amb rotunditat que aquest pressupost ve a
suposar la consolidació de les polítiques de restitució dels
drets, tant dels professionals com dels ciutadans, enfront
retallades de drets i serveis, desinversió i copagaments, llastrant
les infraestructures i els serveis sanitaris que es va viure en
aquest comunitat sota el mandat del Sr. Bauzá. 

Els pressuposts reflecteixen les prioritats d’un govern, i ja
li he dit, òbviament les d’aquest govern són radicalment
oposades a les prioritats de l’últim govern del Partit Popular.
Ara, però, amb aquestes esmenes a la totalitat el Grup Popular
pretén exigir per a ja la restitució de drets que es retornen a bon
ritme i que vostès mateixos varen retallar. Així mateix, el Sr.
Reus també els ho deia ahir, fan esmenes del que ja fa aquest
govern que és retornar aquests drets i que vostès varen llevar i
ara pretenen que el Govern ho faci encara més ràpid. 

Bé, idò, què ha passat durant el 2016? Doncs, s’ha assolit
ja prop del 50% en matèria de salut dels acords pel canvi i
òbviament això no és suficient, clar que no, hi ha coses que
necessiten d’un esforç continu durant tota la legislatura per
assolir-ho perquè, efectivament, no és fàcil remuntar la situació
desoladora en què estàvem immersos el maig de 2015. 

Crec que val la pena posar alguns exemples, perquè és la
millor manera de desacreditar les esmenes a la totalitat que ara
són objecte d’aquest debat, si bé la consellera els ha fet un
repàs exhaustiu de tot el que s’ha fet el 2016 i els altres
portaveus que m’han precedit també ho han fet, sense pretendre
repetir-me en excés diré molt ràpidament que és necessari posar
en valor la priorització de l’atenció primària en salut, deixar de
pagar la taxa per a l’emissió de la targeta sanitària, reobrir els
centres de salut l’horabaixa, el Pla de xoc de 14 milions d’euros
que, sí, efectivament, s’han gastat 14 milions d’euros, però és
que s’han reduït aquelles llistes d’espera que eren indignes. 
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Òbviament amb això no ens podem conformar i, per tant,
s’han de continuar dedicant esforços per a aquesta reducció de
les llistes d’espera. S’han augmentat el nombre de professionals
en prop de 500 versus els 1.500 menys de l’època del PP. S’ha
millorat urgències incrementant recursos i creant el 061 Salut
Respon. S’ha incrementat pressupost en innovació i recerca,
programes de salut pública que no es feien o que s’havia llevat
el pressupost quasi totalment, millores en consum, s’han iniciat
els trasplantaments. I no vull referir-me al retorn de la sanitat
universal perquè realment no té res a veure amb els pressupost
perquè aquest govern ho va fer just el mateix mes que va
prendre possessió, per tant, era una prioritat política que no
costava doblers i es va retornar el dret universal a tots els
ciutadans d’aquesta comunitat, perquè això no costava doblers.
És una prioritat política, com dic.

Em vull estendre una mica més en el fet que s’han millorat
considerablement les condicions de les persones que s’han de
desplaçar des de Menorca, Eivissa i Formentera perquè si ja és
una situació complicada viure una malaltia i haver d’estar
ingressat en un hospital encara ho és més si aquest hospital està
a una illa diferent d’aquí on tens la teva residència habitual no
podent tenir la familia prop i amb tots els perjudicis que costa
estar enfora de casa.

S’han eliminat els copagaments en l’allotjament de la
residència de Can Granada, s’han actualitzat els imports de les
dietes. Des d’ahir ja hi ha vuit habitacions més a disposició dels
pacients i familiars malalts desplaçats a Son Espases i, com ha
dit la consellera, set ja han estat ocupades i per petició com a
primera opció d’aquests usuaris. Tot açò vol dir que totes les
crítiques que ara fan amb relació a aquesta residència de
malalts que hi ha gent que vol estar dins el propi centre
hospitalari i a cada una de les necessitats i prioritats aquest
govern s’ha demostrat que li dóna resposta, però a més s’han
acostat serveis a la població, especialment a les Illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, que a la vegada eviten aquests
desplaçaments a Mallorca. 

A Eivissa ha començat la seva activitat el servei de
radioteràpia, s’ha començat el servei de cirurgia vascular, s’ha
establert un nou conveni per desenvolupar l’hemodinàmica a
banda de reforçar el servei d’ambulància a la zona nord els
mesos d’estiu i que ara reivindiquen vostès per a tot l’any,
coses que vostès no varen fer quan tenien l’oportunitat de fer-
ho. 

A Menorca s’ha començat el desenvolupament del gangli
sentinella, s’ha iniciat un pla de salut bucodental per a
embarassades, s’ha incrementat la plantilla amb un oftalmòleg
i un cardiòleg, s’ha augmentat l’horari de l’hospital fins les 22
hores i s’ha començat també amb la cirurgia pediàtrica, a part
de l’avió ambulància 24 hores operatiu des del passat mes de
maig.

A Formentera es presten serveis de digestiu, reumatologia,
urologia, endocrinologia, rehabilitació, cardiologia i
tractaments oncoterapèutics així com el mateix govern ha signat
un nou conveni amb la naviliera Baleària per millorar les
condicions dels pacients que es desplacen en vaixell reforçant
també el servei de les urgències. 

Quins són els trets identitaris dels pressuposts per a 2017?
La recuperació pressupostària per corregir la desinversió en
salut feta la passada legislatura, el rescat de la sanitat com a
dret fonamental i universal per reparar les retallades del Partit
Popular, continuar millorant les condicions dels treballadors de
la sanitat que varen empitjorar considerablement la passada
legislatura, contenir les conseqüències d’un sistema de
finançament injust i possibilitar dur endavant tots els objectius
de legislatura marcats dins aquests acords pel canvi pensats per
millorar la vida de tots els ciutadans d’aquesta comunitat. 

Si l’any passat no es justificava l’esmena a la totalitat quan
gairebé 4 euros de cada 10 es destinaven a Salut, com he dit
abans, els pressuposts de 2017 destinaran 7 euros de cada 10 a
polítiques socials. Es tracta de prioritzar i aquest govern
prioritza l’accessibilitat a la sanitat com a dret universal. 

Per tot l’exposat, idò, clar que votarem en contra de les
seves esmenes. Els pressuposts de la Conselleria de Salut, del
Servei de Salut i de les entitats afins ens mostren que l’actual
govern té projecte i té clara la voluntat de desenvolupar
polítiques i accions per consolidar un sistema sanitari públic
d’excelAlència, sostenible i al servei de les persones assolint els
objectius del seu full de ruta que, com he dit, són aquests
acords pel canvi en benefici de la ciutadania sense cap exclusió.

La consellera els ha fet una relació interminable de
projectes per a 2017, res més a dir, més que res perquè només
em queda un minut i no tendria temps de comentar-ho. Només
demanar-li, Sr. Serra, que després del mal, després del dany
que l’anterior govern va produir en els drets dels ciutadans
d’aquesta comunitat crec sincerament, i ho dic amb tot
respecte, que la discreció i la prudència davant de tot el que fa
l’actual govern hauria de ser la seva línia argumental i no situar
els titulars dels diaris. Res més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra del Grup Parlamentari
Popular. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta. Sra. Presidenta, crec que hi ha un error a
l’ordre del dia, la Sra. Olga Ballester havia d’haver intervengut
abans, no ha pogut intervenir, i abans de la rèplica hauria de
poder intervenir. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha hagut una errada. Té la paraula la Sra. Olga Ballester,
del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera, desde Ciudadanos ya hicimos una enmienda a la
totalidad a los presupuestos y ya explicamos el porqué. 

Todos sabemos que la sanidad es uno de los pilares
fundamentales del estado de bienestar, por lo que...

(Remor de fons)

... -¿No se oye? ¿Sigo?-, ...por lo que es importante saber
gestionar con eficiencia y eficacia los recursos para mantener,
por una parte, la sostenibilidad del sistema y, por otra, la
calidad asistencial. 

1.494 millones va a gestionar usted, consellera, el 45% del
gasto no financiero del presupuesto del Govern, 100 millones
más que en 2016, 1.494 millones que va a gestionar usted y los
va a gestionar sin un plan de salud, un plan de salud que desde
Ciudadanos llevamos insistiendo en la importancia de su
realización, y al que usted continuamente da largas. Y no
dudamos que se esté trabajando en ello, lo dice siempre, pero
ya vamos por la mitad de legislatura. Usted comenta que se
puede trabajar sin ese plan pues se lleva haciendo diez años;
claro que se puede trabajar, pero así la ineficiencia aumenta
exponencialmente cada año. El gasto innecesario no tiene
control real, y la calidad asistencial disminuye pese a que cada
vez el presupuesto en sanidad es mayor.

Los planes estratégicos son necesarios no solamente para
marca objetivos claros, sino también para conocer los recursos
que necesitamos y de los que disponemos, y eso nos obliga a
eliminar aquellas actuaciones que generan la ineficiencia del
sistema; de ahí nuestra insistencia, consellera, sobre el Plan de
salud. Fíjese en la ineficiencia que hay en la gestión del gasto
en la Conselleria de Salud -y ya lo comentamos- que en 2015,
en el que el pacto gobernó una buena parte del año, de mayo a
diciembre, por lo que tiene de responsabilidad compartida con
el Partido Popular, el desvío presupuestario fue de 250
millones de euros. Total, los gestores del ib-salut saben que al
final estas facturas, nulas de pleno derecho por ser
contrataciones verbales sin concurso público, pasarán al
Consejo de Gobierno, que reconocerá extrajudicialmente el
crédito indebidamente contraído, y se procederá a la
liquidación cuando el Govern pueda o quiera. 250 millones de
deuda a proveedores que llevan años esperando cobrar, ¿cuánto
van a tardar en pagarles? 

Me pregunto cuánto de más se habrá gastado el ib-salut en
este 2016, pero no lo sabemos, no lo sabemos porque no se
publican las cuentas del ib-salut cada cuatro meses, como pidió
Ciudadanos en una proposición no de ley que fue apoyada por
todos los grupos. El ib-salut no cumple con la transparencia ni
tiene intención porque, consellera, usted siempre rehuye este
tema cada vez que se le plantea. Consellera, ¿ha tenido
usted en cuenta al elaborar sus presupuestos para 2017 el
control de este gasto y el estudio de en qué secciones se
produce? 

Otro gran problema de no tener un plan de salud es que
usted va tomando medidas precipitadas sin saber lo que le van

a costar y sin saber si se tienen recursos para ello. Esto es una
temeridad. Un ejemplo lo tenemos en la apertura de los centros
de salud por la tarde, una medida tomada unilateralmente
haciendo oídos sordos a las consideraciones de los
profesionales y coordinadores de los centros de Atención
Primaria, y lo más irresponsable de la medida es que se hizo sin
la dotación en recursos técnicos y humanos para ello.

El caos en 2016 ha sido evidente y continuará en 2017 con
los presupuestos que están a punto de aprobar. Y la gota que
colma el vaso en cuanto al caos en que está sumida la asistencia
primaria es la también nula planificación, de nuevo, por parte
del ib-salut del protocolo o las directrices a seguir por parte de
los médicos que coordinan los centros de salud de la part
forana cuando un centro se ha de cerrar por la falta de médicos
por un descubierto. Usted dice que no se ha de cerrar para así
hacer más accesible la sanidad, y uno se pregunta de qué
accesibilidad hablan si no hay médico en la consulta:
ambulatorios sin médicos y otros con ocho o diez días de
espera; está claro que un paciente que ha de esperar una semana
y se encuentra mal se va a urgencias, a urgencias hospitalarias.
Usted, con esta medida, fomenta aquello que quería evitar.

Consellera Gómez, no se pueden gestionar 1.490 millones
sin planificación, entiéndalo.

Otro problema es que no han solucionado, pese a la
promesa electoral, la puesta en marcha del decreto de demora.
¿Está previsto en este presupuesto? Continuamente nos dice
que ya llegará. Ni siquiera las listas de espera son transparentes
y públicas para que los pacientes, en cada momento, sepan su
situación; le recuerdo que también aprobamos y fue apoyada
una iniciativa de Podemos. Ustedes cada cierto tiempo nos dan
unos datos de los que hemos de hacer un acto de fe, nos los
tenemos que creer porque no los podemos contrastar. Es ya
típico, pasados unos días de sus declaraciones sobre las listas
de espera, que a continuación algún colectivo de médicos sale
en prensa desmintiendo sus datos y diciendo que las esperas
son mucho mayores.

Por otra parte, usted en los presupuestos propone 27
millones de euros para infraestructura, que nos parece muy
bien, pero nos preguntamos por qué no 30 o 25; ¿dónde está el
Plan de infraestructuras hospitalarias que avale su cifra? Su
respuesta de nuevo en comisión es que se está trabajando en
ello, pero no llega. Realmente es que con ello efectivamente
evita el control de su gestión.

Y más, muchas promesas incumplidas, y que no
encontramos tampoco en los presupuestos de 2017...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí. ...la nueva residencia para los enfermos desplazados, la
gratuidad de los aparcamientos de Son Espases y Can Misses,
el nuevo equipo de radiología de Menorca, etc.
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Mire, consellera, usted mantiene una conselleria opaca, sin
planificación, con bolsas de ineficiencia y sin posibilidad de
control por parte del ciudadano. Usted misma en
comparecencia en comisión comentó que no había nombrado
al defensor del usuario porque se iban a recibir quejas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, vagi acabant, per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...y como presuponía qué tipo de quejas era, pues no se había
nombrado. Esperemos que la consellera de Presidencia, la Sra.
Costa, que se encarga de la coordinación del Gobierno, le
indique que esta figura se aprobó en las propuestas de
resolución...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí. Por si acaso tenemos una...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra, del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, quan ens referíem
al Verge del Toro, al Verge del Toro...; no, a vostè primer,
perquè vostè és aquí i per tant jo li faig la deferència de dirigir-
me a vostè primer; respecte del Verge del Toro el que volen a
Menorca és un nou centre sociosanitari, això és el que volen. El
que passa és que en les contestacions que vostès ens donen per
escrit, i tornam estar en les mateixes, vostès aquí diuen que ja
que a Menorca l’hospital té una ocupació mitja del 76% i a
Formentera té una ocupació mitja del 43%, idò el millor és fer
aquest sociosanitari als mateixos hospitals, i això no ho han dit,
no ho han dit. Volem que vostè ho digui, perquè, de la resposta
escrita, no ens n’acabam de fiar, tampoc, però tenim les
sospites que la cosa vagi per aquí, i això és el que nosaltres
criticam, Sra. Consellera, res més.

Sra. Camps, miri, de cap manera no em digui que vull
desacreditar la consellera ni la seva feina, perquè el primer que
he dit és que li reconec la feina que fa, i el que he volgut posar
aquí damunt la taula són els aspectes negatius del que
consideram des del Partit Popular que no està sortint, i que hi
ha coses que es diuen i no es fan, i hi ha coses que es fan i hi ha
decisions preses errònies i han sortit malament, simplement.

I respecte d’allò de parlar de la crisi, em diu que no parli de
la crisi, però és que vostès estan referint-se contínuament a la
legislatura anterior en salut. Per tant s’ha de donar una
explicació d’alguns perquès, i algun d’aquests perquès, algun

d’aquests perquès, és la situació econòmica i la crisi, i no hi
entrarem més, perquè no vull perdre el temps o no vull utilitzar
aquest temps a definir aquesta situació. Però el mateix dic a la
Sra. Font, és a dir, Sra. Font, la crisi econòmica va condicionar
moltes polítiques; es van prendre decisions correctes, decisions
equivocades; es van prendre decisions correctes que no varen
funcionar, es van prendre decisions...; estàvem a una situació
de crisi i hi ha situacions que, estic d’acord, són criticables i ho
accept, ho accept, són criticables; vam fer coses que potser en
podríem parlar molt, d’algunes decisions que es van prendre,
però la situació era d’una crisi important, que dic una altra
vegada que vostès no han estat capaços de reconèixer-ho de cap
manera.

Sra. Tur, a mi em pareix molt bé que doni suport..., Sra.
Tur, jo comprenc que vostè doni suport a aquest govern, però
miri quan parli de la radioteràpia no ho faci tan a la lleugera, i
quan parli del projecte sociosanitari de Can Misses no ho faci
tan a la lleugera, perquè hi ha molta història darrere tot això, i
no hi entraré més, no hi entraré més perquè no vull fer
polèmica, però el cop de gràcia el va donar aquest govern, però
darrera hi ha tota una gran faena -dedicat al Sr. Miguel Jerez-
que ve darrere de tot un procés.

Quant als titulars, si vostè hagués prestat un poc més
d’atenció o potser hagués llegit un poc més a poc a poc, se
n’hagués adonat que també he citat els coordinadors mèdics i
he citat el sindicat mèdic Simebal; per tant jo crec que els
titulars a vegades s’han de contextualitzar, i és així, i la realitat
és que descrivien unes situacions que es donaven en algunes
bandes d’aquesta comunitat en els centres de salut.

El Sr. Reus continua..., sí que és un puntal per a aquest
govern el Sr. Reus, perquè no he sentit en cap moment ni una
mínima crítica o una mínima queixa de la situació; funciona tot
meravellosament, i el que no funciona bé és culpa de l’Estat;
això és el seu plantejament, el seu plantejament de sempre.

I, per acabar, unes paraules respecte del que ha comentat la
Sra. Maicas, de Podem, i només respecte..., una altra volta
treuen el tema de la privatització. Miri, només li vull recordar,
primer, l’informe Abril, època Felipe González, que no va ser
elevat a llei però sí ho va fer la Llei 15/1997, que va donar
obertura a les privatitzacions i a les externalitzacions. Respecte
del fet que el Partit Popular té un criteri diferent que no sigui
l’econòmic per no universalitzar, ho tenen a la Llei 16/2003, en
què el Partit Popular va impulsar la universalització per
primera vegada de la sanitat a Espanya, perquè hi havia una
situació econòmica bona; i després, quan hi havia una situació
econòmica dolenta, el mateix PSOE, amb en Zapatero, amb la
Llei 33/2011 va dir que es donassin serveis a la gent
desfavorida però sempre tenint en compte la situació
econòmica; és a dir, s’estaven adaptant per a una crisi que ja
venia. La història no és tan simple com que el PP ho fa tot
malament i que reacciona malament davant un determinat
plantejament sanitari i que la resta ho fan tots bé. La situació és
molt més complexa que això, i el Partit Popular, com he dit, va
ser el primer que va declarar la universalitat de l’assistència
sanitària a Espanya.

I res més, únicament..., únicament...
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(Remor de veus)

...únicament..., únicament vull dir que si vostès estan en contra
de la medicina privada i que intenten tot fer-ho en pla públic,
idò els he de recordar que aquesta comunitat és l’única que no
té un servei d’alAlergologia públic de tot Espanya. Per tant
vostès donen suport a un govern que manté això; idò vostè està
(...) que són copartícips que la gent que necessiti un alAlergòleg
en aquesta comunitat se’n vagi a la privada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No faré ús de la paraula, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Dues coses ràpides des d’aquí. Una
reflexió a la Sra. Ballester, que ha criticat els problemes
organitzatius en atenció primària, etc. Amb les mesures que
proposa Ciutadans a l’articulat, esmenes que hem rebutjat,
d’estendre determinades llicències o reduccions de jornada al
personal sanitari, s’agreujarien precisament aquests problemes
que hi pugui haver a determinats moments. Per tant li volia fer
aqueixa reflexió.

Sr. Serra, estaria encantat, crec que estaria el més encantat,
de no tenir un estat al qual no donar la culpa, però...

(Rialles i alguns aplaudiments)

...vull... també vull pensar que, a part d’aquesta obvietat, que
sap el que són les taxes de reposició i els problemes que estan
generant no només en sanitat per cobrir places; en sanitat, en
els ajuntaments per cobrir places de policia, en educació per
cobrir places de mestre... Per tant les taxes de reposició són un
problema que l’Estat hauria de resoldre.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. He de comentar al Sr. Reus que está
claro que nosotros siempre lucharemos por las condiciones de
los trabajadores; lo que pasa es que si la Sra. Patricia Gómez
hubiera puesto el personal que se necesita, entonces no habría
controversia con estas dos enmiendas.

Y nada más. Quiero comentar que ante todo me gustaría
pedir a la consellera de Salud transparencia. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria José Camps, del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta. Queda clar, per tant, que la qüestió no
és tant de quants d’euros hi ha sinó de com i on es gasten; aquí
és on realment hi ha la diferència, i rebutjarem les seves
esmenes a la totalitat per incoherents. 

No és una qüestió de crisi, Sr. Serra, és qüestió de prioritats.
El retorn de la targeta sanitària i el retorn de la sanitat universal
en aquesta comunitat autònoma va ser una prioritat per a aquest
govern, independentment del pressupost, perquè es va fer el
mes de juliol de 2015, amb uns pressuposts que havien aprovat
vostès. Per tant si aquest govern va ser capaç de retornar aquest
dret amb el seu pressupost, vostès també ho haguessin pogut
fer. Reiter que és una falta de prioritat.

I podríem fer una llista d’incoherències seves.

(Petit aldarull)

Miri, Sr. Serra, incoherent és demanar ara el decret de
demores quan vostès el van llevar; crec recordar, Sr. Serra, que
el 2012 vostè en aquesta sala va votar a favor de llevar aquest
decret de demora, que ara demana el seu retorn. Incoherent és
demanar un nou centre sociosanitari a Menorca quan vostès van
retornar el Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat
Social, i a Menorca sí que volem el Verge del Toro, sempre
que sigui possible. Incoherent és demanar una ambulància a la
zona nord d’Eivissa quan ha estat aquest govern que l’ha
posada per primera vegada aquest estiu, i ara vostès demanen
amb una esmena una ampliació a tot l’any, que em sembla molt
bé, però convindrà amb mi que és incoherent que ho demanin
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vostès ara, quan ho haguessin pogut posar i no ho van fer.
Incoherent és aturar les obres de Can Misses quan duen un 60%
ja construït durant més de dos anys. Incoherent és reclamar una
residència per a malalts desplaçats i els seus familiars i haver-
ho votat vostès en contra fins a tres vegades.

L’objectiu d’aquest pressupost és continuar blindant la
sanitat pública i trencant la tendència anterior de retallades de
drets fonamentals dels ciutadans que viuen en aquestes illes. La
gestió dels pressupostos ha de garantir l’atenció sanitària, però
al mateix temps ha de permetre assegurar la sostenibilitat del
sistema. Per tant s’ha de gestionar des de l’eficiència i la
qualitat.

Sr. Serra, acabaré dient-li que, si bé és cert que la
Conselleria de Salut i la consellera Gómez fan un pla d’atenció
a la cronicitat, és cert que el pessimisme crònic del Partit
Popular no té cura. 

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 10, de globalitat. 

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 18,
Conselleria de Salut; al programa 411D, planificació, avaluació
i cartera de serveis, esmenes RGE núm. 16548 i 16614; al
programa 411E, finançament de l’assistència sanitària, esmenes
RGE núm. 16543, 16645, 16549, 16605, 16606, 16607, 16608,
16609, 16610, 16611, 16612, 16613, 16615, 16616, 16631 i
16697; al programa 413B, programes de salut pública, esmena
RGE núm. 16547. Al programa 413E, Pla autonòmic de
drogues, esmenes RGE núm. 16544 i 16546. Secció 60, Servei
de Salut de les Illes Balears; al programa 411B, administració
i serveis general d’assistència sanitària, esmena RGE núm.
16550. Al programa 412A, Atenció Primària de salut, esmenes
RGE núm. 16603 i16604. Al programa 412B, atenció
especialitzada de salut, esmenes RGE núm. 16551 i 16552.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 18, Conselleria de Salut; al programa 413A,
acreditació a docència i recerca en salut, esmena RGE núm.
16157. Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al
programa 411B, administració i serveis generals d’assistència
sanitària, esmenes RGE núm. 16220, 16221 i 16193; al
programa 412A, atenció primària de salut, esmena RGE núm.
16191; al programa 412B, atenció especialitzada de salut,
esmenes RGE núm. 16194, 16204 i 16205; al programa 412D,
assistència sanitària, esmenes RGE núm. 16195, 16196, 16217
i 16192.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Secció 18,
Conselleria de Salut, al programa 411E, finançament de
l’assistència sanitària, esmenes RGE núm. 16281, 16282,
16283, 16284, 16290, 16291 i 16292. Secció 60, Servei de
salut de les Illes Balears, al programa 411B, administració i
serveis generals d’assistència sanitària, esmenes RGE núm.
16304, 16307 i 16332; al programa 412A, atenció primària de
salut, esmenes RGE núm. 16275, 16276, 16277, 16279, 16280;

al programa 412B, atenció especialitzada de salut, esmena RGE
núm. 16329.

Es farà la defensa conjunta. Té la paraula la Sra.
Misericòrdia Sugrañes del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup ha presentat una sèrie d’esmenes al pressupost i cap de les
esmenes que hem presentat no ha merescut fins ara la
consideració dels grups que sustenten el Govern. He de dir,
però, que aquest fet, que evidentment no ens agrada, no és
suficient per fer-nos desistir, mantenim les nostres propostes de
rectificació del pressupost perquè estan encaminades a la
solució de problemes i dificultats que afecten els ciutadans de
totes les illes quan aquells es troben a més a més en un moment
feble com és haver de passar per una operació, haver de passar
per tractaments o tota la casuística que cap dins la prestació
sanitària i assistencial.

Vinc a reconèixer aquí que el projecte de pressuposts que
debatem contempla una pujada per a la sanitat, els nombres així
ho proclamen, però el que no diuen aquests nombres és que la
pujada sigui suficient per resoldre determinats serveis
elementals.

Aquest és el segon pressupost que confecciona aquest
govern i es produeix en una situació bastant millor de la que ha
conegut Balears en els darrers anys, els ennuvolats de la crisi
s’han anat escampant, venim de passar una molt bona
temporada turística, tenim més ingressos, increment
d’impostos, increment de taxes a diferència de l’escenari que
teníem entre el 2011 i el 2015. Es varen trobar vostès amb un
estat de comptes molt més sanejat. Disposen de més doblers,
però no diria jo que estiguin fent una gestió òptima ni que
estiguin demostrant gran encert a l’hora de prioritzar els
recursos. 

De fet, no és que ho digui jo, sinó que també ho diuen i ho
denuncien colAlectius de professionals sanitaris, ho diuen
associacions de malalts, ho diuen les persones a les quals no
arriba el moment de poder passar per quiròfan, que estan a les
llistes de desespera, com per exemple aquesta senyora que diu:
“tengo el preparatorio hecho desde junio, me dijeron que me
llamarían en agosto y -van publicar això a l’Ultima Hora- aun
sigo esperando”, tampoc no deu ser tot tan meravellós quan al
Mateu Orfila hi ha un cartell que posa “ Prou de retallades” i
per descomptat no l’han tret.

Ara just fa un any, quan debatíem el pressupost de 2016,
ens varen anunciar una pujada al capítol primer de
substancioses millores en atenció primerenca, varen dir que
atendrien les necessitats, però devien fer uns càlculs erronis
quan les queixes, crítiques i protestes han ocupat moltes
pàgines de l’actualitat.

Hem solAlicitat més doblers per a atenció primerenca a totes
les Illes i podrà ser cert que ha augmentat la partida, però
l’increment es deu a la pujada de l’1% pels sous i pel pagament
de la carrera professional.
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Bé està que els professionals se sentin ben compensats, però
amb aquests increments no han millorat ni gaire ni res el servei,
ni tan sols han servit per preveure les substitucions que varen
requerir al sistema. 

Ho deia en començar, es paguen uns sous interessants a alts
càrrecs, que no falta dir que són les persones de la seva
confiança, tenim una gerència a Son Espases que tot va ser
arribar al càrrec i li varen pujar un 7% de la seva retribució,
aquesta és la rapidesa que voldrien els malalts per ser atesos, en
canvi per al personal sanitari l’augment previst serà l’1%, en
canvi a les capes més baixes en les previsions de fer les
substitucions no hi han arribat.

L’ib-salut acapara les retribucions més substancioses dels
alts càrrecs del Govern perquè aquestes nòmines tan saludables
no troben, no acaben de demostrar l’eficiència que esperaria en
qüestió de coordinació, direcció, estratègia, resultats a minorar
la llista d’espera amb l’optimització de recursos, en canvi hem
viscut el colAlapse de serveis, el desbordament de les consultes
el passat estiu. Els agradi o no.

Hi ha dues realitats, una la realitat real i l’altra la realitat
maquillada, si totes les dades que ens ha donat la consellera fa
escassos moments són tan bones, per què no s’aprova el Decret
de garantia? Cap sistema sanitari que tingués un funcionament
tan bo com ens ha dit, tant bo com el Govern el pinta, no tindria
grans inconvenients a posar en marxa el sistema de garanties,
però és clar, vostès tenen por que tan prest com es posi en
marxa el Decret de garantia aflori la part de l’iceberg que ara
per ara queda amagada a la vista, tal vegada ens quedaríem
gelats de conèixer exactament la realitat de les llistes d’espera,
tal vegada la factura de totes les derivacions que es fessin
necessàries pujarien més enllà del que podem assumir?

El director general de l’ib-salut va dir fa dos mesos que el
Decret de garantia seria per a 2017, en canvi la consellera deia
el 2017 no fa res, ara diu que serà el 2018 i la presidenta del
Govern era encara un poc més abstracta i tal vegada més
pragmàtica la setmana passada quan va dir que en poder. En
definitiva, ningú ens garanteix que en aquesta legislatura entri
en vigor el Decret de garantia. Per tant, he de dir que això romp
el seu discurs que tot funciona tan perfectament.

Una altra esmena que tenim és la d’un nou centre
sociosanitari, l’esmena posa “nou centre sociosanitari a
Menorca”, no posa  “a Verge Monte Toro”, però vostès cada
vegada que els demanem el nou centre sociosanitari a Menorca,
vostès ens contesten amb Verge del Toro, bé idò si parlem de
Verge del Toro l’edifici resta abandonat des que es va
inaugurar l’Hospital Mateu Orfila, des del mes de febrer,
sempre en estudi, sempre pendents d’informes, d’inspeccions,
de plans, el darrer de tot el mes d’agost de 2016, en què els
informes estaban ..., deien que “los informes estan encargados
y que de hecho los profesionales ya se habían puesto in situ
manos a la obra”. Trobem també molt estrany que també ara
aprovin una esmena o hagin aprovat una esmena de Podemos
per continuar fent estudis del Virgen de Monte Toro si ya lo
tenían estudiado.

Nosaltres defensem la necessitat d’encarar d’una vegada per
totes la construcció d’un centre sociosanitari. És una necessitat

que estava diagnosticada l’any 2007, que té pla, que té estudis,
que trobarien emplaçament segur en l’antic hospital o en una
altra banda i que serviria molt bé per donar a l’Hospital Mateu
Orfila un plus precís que ha de tenir. 

Un hospital no pot ser el punt d’atenció per a determinades
malalties cròniques i els equips hospitalaris haurien de ser
exactament per a pacients de l’hospital, mentrestant la població
envellida no troba l’assistència que requeriria i ara que tenen
una millor situació econòmica a la que nosaltres vàrem trobar,
ja que tenen tot un historial d’estudis i plans posin-s’hi amb
interès, rigor i ilAlusió. Ja ho he anticipat, els hospitals han de
ser hospitals, no agrada la solució apedaçada que han trobat
d’acomodar en un racó de Son Espases els familiars de malalts
desplaçats a Mallorca.

No és el que s’esperava ni el que ens havien fet creure que
solucionarien. Vostès i en especial els professionals saben tan
bé com jo que no és una solució òptima ni bona.
L’Organització Mundial de la Salut recorda que durant els
ingressos hospitalaris es podran adquirir malalties que no són
les causants de l’ingrés i és per això que els metges intenten
donar l’alta al pacient i retornar-lo a la normalitat tan pres com
és possible per evitar justament que restin molt de temps en
l’ambient hospitalari que els fa més vulnerables.

Esperàvem més de la seva eficiència en la gestió econòmica
i ens havíem cregut el seu compromís signat als acords de
governabilitat.

MÉS per Menorca fins i tot va condicionar el seu vot als
pressupostos de 2016 al fet que hi hagués una partida per a la
residència i ara ja no se’n recorden i volen matisar fins a no
reconèixer que han cedit en les seves pretensions i que es
conformen amb una solució parcial. Els costa reconèixer que
no els han fet cas.

Vuit habitacions per a un ús impropi dins un hospital, altres
dotze en una altra ala al centre, la conseqüència: persones sanes
residint en un racó de l’hospital i d’alguna manera condicionant
que els pacients en tractament no surtin de l’ambient
hospitalari. 

El Partit Popular demana que facin el que varen prometre:
una residència externa diferent que posi un punt i a part en la
vida dels pacients, que permeti desconnectar de l’ambient
hospitalari i trobar un àmbit on evadir-se de les seves malalties. 

El Sindicat Metge, associacions com ASPANOB que, per
cert, es queixa que no ha cobrat els ajuts promesos pel Govern,
idò, aquests colAlectius posen al descobert l’escassa sensibilitat
cap a persones que passen per situacions molt dures. Els
aspectes psicològics, tant per a pacients com per a
acompanyants, també mereixen respecte i atenció. Aquests
colAlectius no estan d’acord amb una situació que relega viure
com de prestat en un hospital, ja que som a Son Espases hi
podem quedar. 

Vostès varen fer una modificació del projecte, en temps de
l’anterior pacte, del projecte de Son Espases. Aquest projecte
de Son Espases després d’aquesta modificació va comportar
una nova negociació amb la concessionària, amb aquesta nova
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negociació amb la concessionària el resultat va ser en concret
un increment de 280 milions d’euros de sobrecost, 280 milions
que no es varen invertir en beneficis dels usuaris sinó que es
varen anar directament a la concessionària. Cap millora, però
més cost. Aquesta renegociació es va resoldre de manera que
l’ib-salut, el Govern o, més ben dit, els ciutadans via imposts
paguem la factura de la llum, aigua i energia durant els següents
vint-i-tres anys, i això puja 90 milions d’euros. També els han
endossat o els varen endossar l’adquisició de mobiliari clínic i
d’oficina, la seva reposició durant 23 anys més per la mòdica
quantitat de 30 milions d’euros més. L’ICIO també el va
assumir l’ib-salut per un import de 8 milions i uns 130 milions
d’euros més en concepte de cànon. 

S’ha de veure els generosos que varen ser vostès en el segon
pacte de govern per gestionar tot això, és a dir, varen fer el que
es pot dir una bona recepta, però mentrestant desconeixem per
què no varen aprofitar tota aquesta renegociació per agafar i ...
posar en el mateix sac el pàrquing de Son Espases, que
representa la concessionària que ingressa cada any 2,5 milions
d’euros anuals per l’explotació del pàrquing. Tot això no ho
varen negociar i ara tampoc no fan res. 

Son Espases, Can Misses el mateix, malalts i familiars
paguen un peatge pel fet d’anar a visitar o residir a Son Espases
o Can Misses, és un impost sobrevingut pel fet d’estar malalts,
un peatge, però es veu que tenen més cura o varen tenir més
cura de la concessionària que dels malalts. 

Cala en Porter és un nucli urbà que acull més de 5.000
persones durant l’estiu, unes 1.400 durant tot l’any, demanam
l’ampliació dels serveis d’atenció primerenca i per això ens
acollim a les paraules de la presidenta quan repeteix una i altra
vegada que el que li preocupa són les persones, idò esperem
que les de Cala en Porter també mereixin la seva preocupació
i ganes de resoldre satisfactòriament aquesta mancança.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats. Quan El Pi
parla d’un canvi de model productiu ho fa, per exemple,
pensant en els investigadors de Balears, en l’I+D+I. 

Han pujat una mica aquesta partida dins Innovació, però
amb uns pressuposts tan expansius el cert és que tenen doblers
per donar-hi un major impuls. Els ho deia ahir Jaume Font al
debat de l’articulat, són modests quan haurien de ser valents.
Quin canvi volen? Siguin valents i acceptin un increment més
generós a la partida de l’IDISPA. Aquests pressuposts tenen
moltes partides que es justifiquen amb una simple despesa
immaterial. Vostès, que volen ser transparents, precisament
perquè no ho aconsegueixen, hem volgut agafar una partida de
308.000 euros que destinaran a estudis de la Conselleria de

Transparència per dedicar-la als investigadors. Ells també en
saben de fer estudis, i per a nosaltres és més prioritari. Per ells
sí passa el canvi de model, és més, aprofit per recordar la
coherència d’aquest grup que ja ho va demanar en les propostes
de resolució i no hi desistirem.

Seguint amb la coherència els recordaré que el 7 de
desembre aprovàrem per unanimitat una moció d’El Pi en el Ple
del Parlament per fer un pla de salut. És cert que la vàrem
aprovar amb una transacció dels partits que dones suport al
Govern perquè el Pla de Salut no es faci l’any que ve sinó dins
l’any 2018-22. Ho férem perquè alAlegaren que prèviament
s’havia de fer un diagnòstic de salut, d’unes 300 pàgines, i que
el farien dins el 2017. Avui també esperàvem, com a mínim,
una transacció a aquesta esmena amb una partida per fer aquest
diagnòstic, o ja se’ls ha oblidat? O pensarem en positiu i és que
ho tenen en compte. Això per una banda. 

Per l’altra, és difícil entendre per què no accepten una
partida per elaborar el Pla estratègic d’atenció a la cronicitat
que han de fer per mandat parlamentari. Pel que fa la
instalAlació de desfibril·ladors automàtics o semiautomàtics a
llocs molt transitats, entenem que és funció no només de la
Conselleria de Salut sinó de totes. Llavors, per què no han
reduït la quantia i accepten complir amb la part que els toca? A
l’esmena parlàvem de zones públiques de gran afluència.

Parlaré ara de l’Hospital d’Inca, perquè així com ara fa un
any aconseguirem que se’ns aprovàs una partida per fer front a
la tan necessària reforma de l’Hospital de Manacor, enguany
bregarem perquè l’Hospital d’Inca deixi d’estar a la cua
d’inversió per llit, dins una comunitat que està a la cua
d’inversions sanitàries per habitant. Per això volem un
increment de la plantilla de l’Hospital d’Inca, nosaltres l’hem
estimat en unes cinquanta persones més, professionals sanitaris
que facin que Inca se situï proporcionalment amb la població
que té en xifres similars, per exemple, a l’Hospital de Manacor. 

Dit això, també vull parlar de l’esmena que no ens aproven
per a la compra de material sanitari a aquest hospital on els
mateixos professionals que hi treballen diuen que els fa falta un
aparell de broncoscòpia, un ecògraf portàtil, etc. De veres
aquest govern d’esquerres considera que això no és una
prioritat? El Pi els recordarà que la prioritat d’un pressupost
són les persones. Vostès també ho diuen.

Seguint parlant d’hospitals, agraïm que se’ns aprovàs una
esmena perquè almanco l’any que ve l’Hospital d’Inca vegi una
reforma de l’Àrea d’Urgències on actualment només hi caben
dotze llits, fet pel qual cada hivern i cada estiu es reprodueixen
les imatges de pacients apilats a un passadís durant dies
esperant una habitació. Esperem que prest s’ampliï l’Àrea
d’Urgències de l’Hospital d’Inca, i igualment estarem a sobre
fins que així sigui. 

Per cert, ja és gratuït l’aparcament de Son Espases? Pot ser
li han fet ara, durant aquest debat, o demà o pot ser li faran la
setmana que ve. Ho dic perquè segons el director de l’ib-salut,
que avui ens acompanya, ho havia de ser abans que acabàs
l’any i com a més no hi ha cap partida perquè sigui efectiu
durant el 2017 imagín que ho faran en els quinze dies que ens
queden per acabar aquest any. Ni un euro per a un aparcament
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gratuït a Son Espases, ni un euro per al rescat de l’aparcament
de Can Misses. Una vegada més ens deixen el titular, en aquest
cas va ser durant l’estiu en el Diario de Mallorca, però arriba
el desembre i no es compleix. Esperem que quan ens diuen que
serà aquesta legislatura sigui veritat, perquè el que veim és que
de moment l’any que ve, i són els segons pressuposts aprovats
pels acords pel canvi, seguirem pagant per aparcar als hospitals
públics, a Eivissa molt més car que a Mallorca. I la legislatura
no dura tota la vida, ho dic perquè queda poc per arribar a la
meitat. És igual, nosaltres serem reiteratius, l’any que ve ens
tornaran a trobar amb la gratuïtat dels aparcaments. Nosaltres
sí que no hi renunciarem. 

Parlant de Can Misses, no consideren que és necessari fer
un accés des de l’aparcament a l’hospital? Jo crec que sí, que
ho consideren necessari, o això diu el gerent de l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, el Sr. Josep Balanzat. Per què no
aproven una partida per arreglar un problema per a la gent amb
mobilitat reduïda que ha de recórrer un bon tram per arribar a
l’hospital? Mentre negocien si se’ns fa càrrec el Govern o
l’empresa concessionària, destinin-hi una partida, perquè sense
saber-ho encara potser ho hauran de fer i no estarà
pressupostat. Llavors el problema no estarà arreglat dins l’any
2017, com ja ha dit el Sr. Balanzat.

Continuu a Eivissa perquè també em sorprèn que renunciïn
a fer una unitat específica de salut mental, tot sabent que només
compten amb una unitat d’hospitalització breu a Can Misses i
que els recursos per als afectats no basten.

I parlaré ara del servei de radioteràpia de Menorca. Està bé
que en parlem perquè el darrer que s’ha dit en aquesta cambra,
si no vaig errada, és una pregunta que vaig fer jo mateixa dins
el mes de juny i des de llavors pareix que ha caigut en l’oblit.
A Menorca encara queda més d’un any per veure el que ja és
una realitat a Eivissa, un servei de radioteràpia que tot i que no
és públic funciona a una illa sí i a l’altra no. La data per a la
radioteràpia ha canviat diverses vegades. El primer pacient
havia de ser atès el desembre del 2015, tot i així la darrera
proposta que han fet ja parlava sobre que estaria tot llest a
principis de 2017. Què s’hi posen que no serà així? Volem una
aposta seriosa per a la radioteràpia també a Menorca i encara
hi són a temps que sigui pública.

Finalment, lamentam que no es tenguin en compte les
necessitats de Cala d’Or, que cada any intenta que s’aprovi un
estudi o fins i tot que es posi en valor la petició un PAC nou. 

Ja per acabar i abans d’entrar a considerar les esmenes dels
altres grups, vull agrair - perquè el que és positiu ho és i també
s’ha de reconèixer- primer que se’ns hagi acceptat traslladar el
centre de salut de Can Misses, a l’Hospital de Can Misses.
Segon, que ens hagin acceptat fer el projecte i iniciar els PAC
a Manacor i a Santa Margalida. I també el condicionament dels
centres de salut de Portocolom i Cas Concos. I avui vull agrair
públicament a El Pi Menorca i a El Pi Eivissa, que no són aquí
presents, però que tenen veu i gràcies a la seva veu, El Pi ha
aconseguit èxits per a aquestes illes.

Per acabar, anunciar els vots als altres grups parlamentaris,
que aniran en concordança amb el que férem a les comissions.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, Ciudadanos interviene en este debate de
presupuestos para defender las enmiendas presentadas y que no
han sido aceptadas en comisión. 

En primer lugar comentar que todas las enmiendas han sido
realizadas moviendo las cantidades dentro del propio
presupuesto de la conselleria, intentando gestionar mejor los
recursos para poder realizar las medidas que a nuestro entender
son importantes. Y para ello tenemos 16 enmiendas, tenemos
8 enmiendas que suponen un total de unos 10 millones de euros
para contratar a más personal del subgrupo A1. La finalidad es
cubrir la falta de facultativos, tanto en los centros de salud,
como de las especialidades de aquellos servicios donde hay
más demanda y en consecuencia abusivas listas de espera. Así
como también la contratación en las especialidades de las que
adolecen nuestro sistema de salud, como alergología. Sin duda
uno de los problemas importantes que tiene nuestra sanidad
pública es la falta de plantilla de profesionales sanitarios en
Atención Primaria, para poder potenciar a la vez, que ofrecer
calidad de asistencia en los centros de salud. Se necesitan más
recursos en Atención Primaria para desarrollar programas de
prevención, de autocuidado, de atención personalizada a los
enfermos crónicos o bien dotar a Atención Primaria de otros
servicios como pudiera ser el de ecografía. 

Una buena Atención Primaria y en eso creo que estamos
todos de acuerdo, hace el sistema más eficiente, pues evita
enormes gastos hospitalarios innecesarios y reduce las listas de
espera, pero no basta con aumentar los horarios en los centros
de salud, como ha hecho este Gobierno, sino que es evidente
que la apertura por las tardes debe ir acompañada de los
recursos humanos necesarios. Por todo ello, como ya hemos
indicado, proponemos destinar 10 millones de euros para
aumentar la plantilla de facultativos sanitarios.

En este mismo aspecto también tenemos la enmienda
16329, específica para la contratación de un médico pediatra en
urgencias de Son Espases. Hoy en día sólo cuenta con uno, lo
cual hace que durante este servicio la planta de pediatría se
quede sin cobertura suficiente cuando urgencias está saturada.
A propuesta de Ciudadanos, en comisión se aprobó la iniciativa
de estudiar esa posibilidad si así lo requerían los profesionales.
Y nos consta que el servicio de pediatría lleva años
reclamándolo. La consellera en comparecencia comentó que ya
estaba previsto y me gustaría que alguien de su grupo lo
ratificara en el pleno.

Las enmiendas 16283 y 16292 pretenden dotar a Son
Espases de una partida para que pueda realizarse el cambio de
servicio de oncología pediátrica a una ubicación donde las
habitaciones tengan luz natural y adecuadas para los familiares
y cuidadores. Hoy por hoy las habitaciones no son excelentes,
como dice la consellera y así lo certifican los padres y
enfermos. Lo que sí es excelente y no solamente excelente sino
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matrícula de honor, es el trato médico que reciben, pero no así
su ubicación que es innegable que no es correcta. Somos
conscientes que el cambio supone trabajo y es complejo, pero
no es imposible si realmente se quiere. Me gustaría recordar
que a propuesta de Ciudadanos, se aprobó en comisión estudiar
la viabilidad de este cambio, por lo que a la espera de ese
estudio técnico, prevemos una partida por si el traslado de
ubicación es posible.

Las enmiendas 16284 y 16332, son una partida para
posibilitar el servicio de trasplante hepático en Son Espases.
Desde Ciudadanos hemos apostado desde el principio de la
legislatura por la creación de este servicio de trasplante
hepático por varios motivos. Tenemos los profesionales
cualificados para ello, tenemos un servicio de donación y
extracción de órganos puntero y que exporta los órganos de
aquí a otros hospitales de otras comunidades. La Asociación
Nacional de Transplantes lo avala por el número de habitantes
y de indicaciones que se podrían realizar. Y porque un enfermo
de Baleares que ha de ser trasplantado de hígado se tiene que
ir seis meses antes -seis meses- a la comunidad donde se le va
a realizar la operación, alquilarse un piso, taxi, estancia, dejar
el trabajo y lo mismo su acompañante y cuidador. Y el ib-salut
paga a estos pacientes para posibilitar toda esta estancia 14
euros al día. Establecer este servicio por tanto es un únicamente
voluntad política, ya que las condiciones están.

La enmienda 16291 de 5.000 euros, tiene como objetivo
posibilitar una auditoria al servicio de cocina de Son Espases,
en el caso de que la mesa de diálogo entre los sectores
afectados, gerencia concesionaria y trabajadores, no se pongan
de acuerdo en cómo mejorar el servicio que en estos momentos
tiene problemas y deficiencias, según los propios trabajadores.
He de recordar que esta propuesta también fue aprobada por
todos los grupos en comisión, a iniciativa de Ciudadanos, y lo
lógico es que si algo se aprueba, quede reflejado en los
presupuestos.

Y por último tenemos las enmiendas 16304 y 16307, cuya
finalidad es la dotación a la oficina del usuario del sistema de
salud, con 45.000 euros para posibilitar el nombramiento del
defensor del usuario en este 2017. Recordemos que fue una
propuesta de resolución de Ciudadanos, en el debate de política
general, que fue aprobada por el Parlamento y que por tanto, la
dotamos para que se haga factible.

Nada más, debo comentar que se retira la enmienda 16278,
ya que está repetida con una que anteriormente ya hemos
explicado.

Y en cuanto a la votación referente al resto de los grupos,
pues la votación será similar a la que hicimos en comisión.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Té la paraula la Sra. Marta Maicas del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, gairebé deu anys després
d’aquesta crisi-estafa, cal analitzar les dades disponibles i
plantejar resolucions amb les que millor es puguin afrontar els
possibles reptes fixats, no només de forma immediata sinó
atenent especialment el mitjà i llarg termini, a través d’un pla
que reculli totes les actuacions necessàries. L’anàlisi de la
demanda i un diagnòstic de la situació de salut de la població,
juntament amb els criteris de planificació de recursos de què
disposi la conselleria i les dades d’utilització dels seus serveis
sanitaris, han de ser contemplats per a qualsevol actuació. 

Per ajustar les necessitats i la demanda de la comunitat, cal
descriure el mapa de processos assistencial com a mínim pel
que fa a les patologies més rellevants. Aquesta fórmula
permetria obtenir els criteris més idonis per establir la
planificació dels recursos específics, humans i tecnològics. Ha
quedat demostrat la més que imperiosa necessitat de comptar
amb els professionals i també amb els usuaris en els
diagnòstics, en el disseny de les propostes estratègiques, en la
implementació de les actuacions que permetin assolir els
objectius fixats i en la seva avaluació. 

És per això que dues de les tres esmenes presentades ja
aprovades, van dirigides d’una banda a fer un estudi per
abordar la resolució de la problemàtica de la pobresa
farmacològica, un tema que ens preocupa enormement i que el
considerem com un dels reptes d’aquesta legislatura i poder
acabar amb la pobresa farmacològica perquè quedar sense
medicació per motius econòmics no ho trobem democràtic i el
considerem un impost més a la malaltia.

Per altra banda una esmena per a la creació d’un observatori
sobre les conseqüències de les desigualtats de la salut i per
estudiar com les condicions sociodemogràfiques afecten la
salut pública. El creixement de les desigualtats socials a
Espanya en els darrers anys és alarmant, som el tercer país a la
Unió Europea per la cua en els indicadors de desigualtat social.
Tots els estats mostren que la desigualtat és font de malalties i
malestar social, de manera que podria afirmar-se que és el
principal problema de salut pública que afrontem en el nostre
país. 

Com he dit en el discurs de la totalitat, més enllà d’un
sistema sanitari de qualitat, factors com l’educació, l’habitatge,
l’urbanisme, el medi ambient, el transport, l’ocupació, la
protecció social i les polítiques fiscals, juguen un paper
fonamental en el nivell de la salut de la població i en la seva
distribució social. L’establiment del sistema sanitari no es
manté mitjançant el copagament, sinó fent que la gent que té
més pagui més, perseguint el frau fiscal. S’han d’avaluar
constantment les necessitats assistencials dels centres escoltant
la ciutadania, la societat i els professionals, utilitzant els
recursos de forma eficaç i eficient, sense malbaratar aquests
recursos limitats. No s’ha de caure en els errors del passat, amb
retallades absurdes i sense sentit, que al final han suposat un
increment de la despesa i una mala gestió enquistada dins el
sistema.

La tercera esmena presentada demana un estudi per a la
rehabilitació o la construcció d’un nou edifici a l’Hospital
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Verge del Toro, ja que l’envelliment progressiu de la societat
necessita no tan sols canvis estructurals als serveis, sinó
infraestructures. Balears té un 15% de persones majors de 65
anys i la taxa de dependència creix. Es fa necessari per tant, un
canvi de model de finançament i de despesa, a més d’un canvi
de polítiques farmacèutiques i de medicaments. El canvi
sanitari, obeint a l’assistència sanitària universal, ha de ser el
nostre objectiu. L’aplicació de la salut a totes les polítiques,
programes i plans de prevenció i promoció de la salut en el
marc del sistema nacional de salut, ha de ser el nostre referent.

Aquestes són les esmenes presentades i hem considerat
l’esmena que presenta el PP, l’esmena 16611 sobre la dotació
d’una ambulància a la zona nord d’Eivissa tot l’any, per
coherència amb el que es va votar en el ple de l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu i perquè no hi ha dubte que qualsevol
pacient que pugui beneficiar-se d’una assistència
extrahospitalària, la despesa podria estar més que justificada.
És per això que aprovaríem aquesta esmena, sempre que no fos
d’addició, sinó d’afectació a la secció 60, al programa 412, en
el subconcepte 12500 i 12501, amb la següent redacció:
“dotació d’una ambulància a la zona nord d’Eivissa tot l’any,
valorant i avaluant si durant la temporada d’hivern aquest
servei és necessari segons informes tècnics de l’àrea de salut i
centre de salut de Santa Eulària d’Es Riu”.

És tot. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començ la meva darrera intervenció, no els avorriré pus en el
que queda de tramitació.

Abans el Sr. Serra m’havia acusat de ser massa
autocomplaent, en el sentit que no criticàvem cap actuació. Jo
en discrep, vull dir que crec que a la meva intervenció anterior
també he dit que hi ha coses que es va avançant, nosaltres deim
que va avançant i, clar, trobam que s’hauria d’avançar més.
Això és així, però estam contents amb la feina que es fa, tot i
que determinades coses també ens agradaria que anessin més
ràpid.

M’ha sorprès que la Sra. Sugrañes criticàs que encara no
tenguem el Decret de garanties de demora. El Decret de
garanties de demora no hi és perquè vostès el llevaren i ara és
com una espècie de cosa que és per tapar la realitat. Vostè ja
em dirà per què el varen llevar després si vol, però encara hi
som, vull dir que hi ha un compromís, implantarem el Decret de
garanties de demora, el compromís és de tramitar-lo dins l’any
2017 i que entri en vigor el 2018 i esper que puguem complir
amb aquest compromís. Però en tot cas encara hi som, la seva
legislatura va acabar fora de Decret de garanties de demora.

Aquest és un pressupost, ja ho he dit abans, que recupera
personal públic, que recupera drets, que aposta per l’Atenció
Primària, que aposta per a la reducció de llistes d’espera i molt
més que hauríem de fer, estam d’acord. Però a moltes altres
àrees també faltarien més. De totes les seccions ja en duim 7,
en queden 3, aquesta és la setena, evidentment han sortit moltes
coses, hi ha moltes seccions allà on falten coses, però aquest és
l’equilibri a què hem arribat. Es tracta evidentment de
prioritzar. La Sra Sureda fa un moment deia que és necessari
invertir en recerca, que ha de ser prioritària la recerca. Després
també ha dit que la prioritat són les persones. El Sr. Melià
abans a Medi Ambient ha dit que hi ha les depuradores.
Evidentment les prioritats són moltes i al final tot és prioritari
i pràcticament és el mateix que dir que res és prioritari, si ho és
tot. Per tant, crec que hem fet un esforç d’arribar a un equilibri
i, per tant, per aquest motiu rebutjarem la majoria de les
esmenes.

També m’ha sorprès una cosa de... la Sra. Sugrañes també
s’ha queixat que li havíem aprovat poques esmenes, no n’hi
hem aprovat cap de moment. La veritat és que ahir el Sr. Gijón
també es va queixar que li havíem aprovat poques esmenes,
només dues, la Sra. Ramón també es va queixar que havíem
aprovat poques esmenes. La veritat és que ahir vespre vàrem
acabar un poc tard, però ahir vespre vaig dir ara miraré el Diari
de Sessions de la passada legislatura a veure com anava la cosa.
Vaig anar a parlamentib...

(Remor de veus)

Sí, no tenia son...

(Rialles)

Vaig anar a parlamentib, començ a mirar, desembre de 2014
la comissió, em mir la comissió, els 4 fascicles, en diagonal
evidentment, cercant el que m’interessava que eren les
votacions i cap esmena aprovada a la comissió, cap esmena de
cap secció aprovada a la comissió. Vaig als fascicles del debat
en ple, hi havia sis esmenes aprovades en el debat en plenari,
tres del PSOE i tres del nostre grup. En totes les seccions i en
tot l’articulat sis esmenes no aprovades, transaccionades. 

Encara no era molt tard, segueix cap enrere i vaig al
pressupost de 2014, desembre de 2013, mir tots els fascicles de
les comissions, tots els fascicles del plenari, cap esmena, ni
una! Ni una! Zero! I ara, jo crec que vostès venen a criticar si
aprovam moltes esmenes, si n’aprovam poques.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Nosaltres a la comissió he de dir que n’acceptàrem ja 41
dels grups de l’oposició i compt les del Partit Popular, la de
Ciutadans i les d’El Pi, deixant de banda Podem i Gent per
Formentera amb els quals, evidentment, tenim els acords de
governabilitat, 41 en comissió. I en plenari n’aprovarem també
diverses més, per tant em sorprèn que facin aquesta crítica.

En el debat en comissió de Salut, es varen incorporar tres
esmenes de Podem, un estudi per a la rehabilitació del Verge
del Toro, per destinar a pobresa farmacològica i un observatori
de les conseqüències de la desigualtat dins la salut, esmenes,
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per cert, que s’incorporaren amb baixes de la partida de
Marivent, a Presidència, ho dic perquè ahir a El Pi li preocupa
a veure si nosaltres suportàvem baixar o no de Marivent,
aquestes esmenes es varen aprovar a comissió.

També n’aprovàrem o en transaccionàrem 6 d’El Pi a les
quals la Sra. Sureda hi ha fet referència, respecte de Can
Misses, respecte de l’espai d’urgències de l’Hospital d’Inca,
que es va transaccionar; quatre sobre actuacions a centres o
nous centres de salut, que vàrem agrupar en dues transaccions,
perquè són actuacions que estaven valorades també com a
necessàries de forma tècnica, sempre tenint en compte que no
n’hi ha prou amb la voluntat de la conselleria a l’hora de fer els
nous centres, com per exemple el centre de Manacor o la unitat
de Santa Margalida, sinó que també dependrà de la
disponibilitat dels solars.

Per tant, crec que hem fet un esforç per aprovar o
transaccionar allò que era raonable i que podia entrar també
segons criteris tècnics que són els que han de primar a l’hora de
decidir inversions.

Hem parlat també amb la resta de grups de la possibilitat de
transaccionar la 16611 del Partit Popular, sobre el servei
d’ambulàncies d’Eivissa, entenent també que s’haurien de tenir
en compte criteris tècnics, un poc en la línia del debat que hi va
haver a la Comissió de Salut sobre aquest tema. I també la
16221 d’El Pi, sobre atenció a la cronicitat, també si és canviàs
la descripció en el sentit del debat que hi va haver aquí, en el
plenari, sobre l’atenció a la cronicitat.

En qualsevol cas, n’hem parlat amb els grups que donam
suport al Govern, en tot cas la Sra. Camps, si de cas, formularà
les transaccions i el nostre grup hi donarà suport si van en
aquest sentit que he esmentat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els pressuposts de la Conselleria
de Salut suposen una pujada significativa tant en atenció
primerenca com en salut públic, així com en investigació. Els
grups de l’oposició han presentat una setantena d’esmenes als
pressuposts d’aquesta conselleria, qualcunes demanen noves
infraestructures, altres noves contractacions, noves
especialitats; també hem trobat esmenes sobre qüestions
debatudes a la Comissió de Salut algunes de les quals ja es
troben en marxa, s’estudien o ja estan planificades al
pressupost, com és millorar les habitacions dels pacients
infantils d’oncologia a Son Espases o el Pla de salut mental, per
posar dos exemples.

Totes aquelles esmenes que s’imputen al deute no es poden
acceptar, com ja hem dit en repetides ocasions. Pel que fa a

aquelles que demanen incrementar els recursos humans en
atenció primerenca, dir que el pressupost ha pujat un 9%, per
la qual cosa en certa manera està contemplar. A més, cal dir
que fa unes setmanes es va anunciar que es convocaran
oposicions, en el cas d’ib-salut més de 600 places la qual cosa
ens ha d’alegrar, tot i que som conscients que no n’hi ha prou.

S’han pres decisions que beneficien la nostra ciutadania que
s’ha de desplaçar a Palma per qüestions mèdiques; hi ha més
especialistes que es desplacen a les altres illes. També es
dissenya l’atenció a la cronicitat, un dels grans eixos d’aquesta
conselleria. En poques paraules, situar a un espai central la
promoció de la salut.

És innegable que és una bona notícia que hagi pujat un
7,6% i així i tot som conscients que tot és millorable i que
haurem de continuar lluitant per aconseguir un bon
finançament.

I voldria fer un incís perquè duem com a dues setmanes
parlant del tema de la residència. Bé, nosaltres ens congratulem
de l’interès que té el PP durant aquests dos darrers pressuposts
per la residència de malalts, pels malalts, pels familiars que
s’han de desplaçar a Mallorca, ja siguin d’Eivissa, de
Formentera o de Menorca, agraïm el canvi d’opinió i que hagin
abandonat el vot negatiu per la reivindicació. Ara bé, quan
parlam de malalts, jo em faig una pregunta: o fem de malalts
específics o tenim en compte les diferents tipologies i
situacions?

Si optam per la primera opció, malalts específics, el discurs
del PP en contra del que s’ha obert i de la següent fase que
s’obrirà a Son Espases, potser podria tenir algun sentit, potser;
si optam per la segona, la seva crítica, és a dir, la segona opció
és, tenint en compte totes les tipologies de malalts que hi ha, la
seva crítica cau pel seu propi pes. Per què? Posem exemples,
que acostumen a ser molt més aclaridors: opció A, imagini’ns
que tenen un familiar que té un accident molt greu de cotxe i
està ingressat a la UCI, voldrien ser prop del seu familiar o
voldrien ser ben enfora? Jo crec que en aquest cas, poder
emprar unes habitacions que estiguin o anar a la propera de
l’hotel és una bona opció; opció B, un naixement prematur, que
fa que els pares han de ser evidentment al seu costat, volen ser
al seu costat o volen estar a una residència a tres, quatre o cinc
quilòmetres? Jo crec que voldran estar molt prop dels seus fills.

Però, per què poso exemples? Perquè volem explicar que
s’ha diversificat l’oferta, per açò hi ha places a l’hospital, per
açò hi ha places a Can Granada i als pisos de les associacions;
és a dir, diferents malalties, diferents respostes.

A més a més, ho hem dit, s’ha d’avaluar també la
implantació de la radiologia i dels desplaçaments dels
especialistes i valorar com baixa el nombre de desplaçats.

I a més a més, nosaltres hem parlat amb associacions de
malalts, nosaltres també parlam amb associacions de malalts,
Sra. Sugrañes, i han compartit aquest punt de vista de
diversificar les opcions. És més, ahir, a un article d’opinió d’un
diari que no és precisament que ens estimin massa a nosaltres,
deia: “El criterio médico ideal está claro, contar con los
familiares y salir del hospital ayuda a curarse.” A més a més,
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afegia que el gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu, Manuel
Castillo, deia: “Mentre el concepte sigui el d’una casa i no el
d’un hospital, mentre es faci bé i sigui una ala condicionada
ben dotada, on malalts i familiars puguin fer-se costat, sempre
serà millor que un hotel.”

I acab, la consellera sap, perquè ho hem parlat, que si
aquestes opcions no solucionen el problema realment per als
nostres desplaçats, continuarem insistint fins aconseguir que
malalts i familiars pateixin el mínim en situacions tan
complicades com són anar a un hospital.

I vaig acabant, amb tot nosaltres creiem que el que queda
reflectit en aquests pressupost és que la salut és una prioritat
clara d’aquest Govern, no de bades aquesta conselleria té el
45% de tot el pressupost i el que s’ha fet és una aposta ferma
per la ciutadania.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Camps, del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta. L’avantatge d’intervenir passat més de
mig plenari de pressuposts és la perspectiva global que a hores
d’ara tenim de les diverses esmenes que han fet tots els grups
i uns els hem fetes en positiu i amb caire constructiu i d’altres
en negatiu, desquadrant el pressupost, i aquestes darreres van
per vostès, els membre del Grup Parlamentari Popular.

Així doncs, pel que fa a les esmenes que presenta aquest
grup, els he de dir que, havent escoltat aquest matí el Sr.
Camps, que ara no hi és, demanant al Govern que li digui a
quines partides volen la baixa de les esmenes que ells fan, agafa
força la tesi del Sr. Alcover que hi ha la possibilitat que les
esmenes les hagin fetes, cortando y pegando, l’any passat
perquè són uns ganduls o perquè realment no han trobat cap
partida més de baixa i, després de carregar-se...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., d’intentar carregar-se la Conselleria de Transparència i
Participació, la de Presidència i part d’Hisenda, no troben més
sortida que afectar, sobreafectar la secció 34.

Així, idò, per fixar la posició del meu grup envers les seves
esmenes, les agruparé per la partida de baixa i no per la partida
d’alta, com sol ser més habitual. Trobam 12 esmenes amb baixa
a la secció 34, per un total de 21.250.000 euros.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

D’aquestes vull fer especial menció, específicament, a
l’esmena que demana 2 milions d’euros per a un nou centre
sociosanitari a Menorca, és vergonyós que ho demanin açò, ho
hem parlat moltes vegades; en el 2011 en el seu programa

electoral duen aquesta conversió del Verge del Toro en un
centre sociosanitari, durant tota la passada legislatura no només
no van fer res, sinó que el conseller, tercer, Sansaloni, va
anunciar, el novembre del 2014, la seva reversió a la Tresoreria
General de la Seguretat Social, agafant per sorpresa la
consellera, parl del Consell Insular de Menorca, qui no en sabia
res, i és clar, el programa electoral del 2015 ja el van corregir
i ja van treure el Verge del Toro de les seves prioritats.

Doncs aquest govern ha aturat la reversió que va intentar fer
l’anterior govern i fa un estudi de l’estructura de l’edifici. A
vostès no els interessen les necessitats sociosanitàries de
Menorca, mirin, l’ocupació dels llits de l’Hospital General
Mateu Orfila es troba a un 70% i el Govern ha conveniat ja
també les places necessàries estant estudiant la viabilitat del
Verge del Toro. Per tant, en uns mesos podrem saber si aquest
edifici és viable o no per reconvertir-lo en aquest sociosanitari.

Una altra esmena, la 16543, 3 milions d’euros per a la
prestació sociosanitària del Consell d’Eivissa, que és
competència del Govern. Sra. Sugrañes, no és cert que Can
Serres sigui competència del Govern, Can Serres és una
residència competència del consell, com estableix l’article 70.4
de l’Estatut d’Autonomia. A més, a data d’avui, ja no és un
hospital residencial perquè ja no té aquesta acreditació i per
tant surt de l’àmbit de la Conselleria de Salut. Però, en
qualsevol cas, a mig termini, amb la construcció del nou
complex hospitalari d Can Misses, les necessitats assistencials
sanitàries, tant de pacients aguts com de crònics i de llargues
estades sanitàries i sociosanitàries, quedaran plenament
cobertes.

L’esmena 16545, 3 milions d’euros a la gratuïtat dels
pàrquings de Son Espases i Can Misses. Ara mateix és inviable
jurídicament demanar açò, no és una qüestió de doblers, i són
vostès els que haurien d’explicar per què aquests pàrquings a
dia d’avui són tan abusius.

Esmena 16606, 2 milions d’euros per recuperar la garantia
de demora, una altra esmena que justifica que vostès, i ho dic
amb tot el meu afecte, són uns carotes, vostès van fer
desaparèixer les llistes d’espera...

(Remor de veus)

... i les van fer desaparèixer literalment, és a dir, aquelles llistes
d’espera que quantificaven aquells pacients que es trobaven
pendents de ser cridats, els van fer desaparèixer i per tant, amb
açò, van creure que desapareixia el problema.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

3 milions d’euros per a la residència de familiars malalts a
Son Espases. Miri, la seva esmena no és necessària per garantir
la millora en les condicions del trasllat de pacients i familiars
de la resta d’illes a Mallorca, amb recursos propis ja es troben
a disposició la primera fase de 16 llits a la planta de pediatria,
no a un racó, com m’ha semblat que deia la Sra. Sugrañes, els
quals ja han estat sol·licitats voluntàriament i com a primera
acció per usuaris 7 d’aquests.
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Sra. Sugrañes, jo vaig perdre un capvespre, per dir-ho
d’alguna manera, vaig dedicar un capvespre i vaig visitar Son
Espases i vaig visitar aquestes habitacions, em vaig preocupar
d’on serien ubicats aquests familiars, coneguts, de les illes
diferents de Mallorca que poden haver de ser usuàries, i li he de
dir que no és un racó, i li recoman que ho visiti, per tal que la
idea que vostè té feta dins el cap li pugui canviar.

Dins el 2017 vendrà la segona fase amb 26 llits més. I
també els vull recordar que la residència a la qual vostès fan
tanta referència i la residència de familiars malalts de Son
Espases a la qual volen dedicar aquests 3 milions d’euros, mai
no havia estat desvinculada del complex hospitalari de Son
Espases. Dir que ara venen a criticar que són habitacions que
són dins el mateix hospital quan aquesta residència sempre
estava prevista dins aquest complex hospitalari. I de tots els
exemples que li ha posat la Sra. Font, em qued amb un: un pot
tenir un familiar crític que ha tengut un accident de trànsit, és
a la UCI i no es pot visitar més que vint minuts el matí i vint
minuts el vespre, però, òbviament, no estarà tranquil·lament a
6 quilòmetres del teu familiar, sinó que vols ser allà, ben prop,
perquè en les properes hores o dies hi pot haver un desenllaç
favorable o desfavorable. Per tant, a diferents necessitats,
diferents solucions.

Per tant ara m’he defensar del senyor tuit, perdó, del Sr.
Camps, no li puc admetre...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... -em sap greu que no sigui aquí-, amb la qual cosa li hauré de
contestar perquè fa uns dies va fer un tuit dient “El PSIB-
PSOE, en boca de su diputada Camps Orfila, se suma al
rechazo de la residencia de Son Espases, toman el pelo a los
ciudadanos.” M’agradaria que li traslladessin que el que va dir
el Sr. Camps sap que és tan fals com si jo avui fes un tuit dient
que el diputat del PP, Camps, en un acte de coherència vota en
contra de les seves pròpies esmenes, com va succeir ahir. Per
tant, els que han pres el pèl als ciutadans són vostès i no aquest
govern.

Així mateix, fan esmenes, tres d’aquestes, que treuen
1.400.000 euros de la secretaria general de la Conselleria de
Transparència i Participació, amb tota la intenció de fer-la
desaparèixer, açò sí, amb coherència i amb els seus principis,
ja que no creuen ni en la transparència ni en la participació.

Hi ha dues esmenes més que afecten Presidència, en el
mateix sentit, en coherència també amb els principis del Grup
Popular, ja que ahir van dir que la Conselleria de Presidència
era innecessària.

Quant a l’esmena, una d’aquestes esmenes que afectava la
Conselleria de Presidència, per part de la diputada Maicas se li
ha ofert una transacció que, en qualsevol cas, el grup que
represent hi estaria d’acord.

Quatre esmenes més afecten la Conselleria d’Hisenda i
l’afecten retallant la gestió comptable i control intern, gestió de
recursos humans i la secretaria general i d’Emergències. 

La resta, cinc, afecten el mateix pressupost de l’ib-salut, de
les quals destacaré la que vol destinar 300.000 euros a ampliar
el servei de metge i infermeria i administratiu a Cala En Porter,
perquè hi ha fet incís específic la Sra. Sugrañes. Entenem que
és absolutament injustificada, perquè no hi ha hagut cap canvi
poblacional significatiu que ho justifiqui i, així, amb paraules
del meu company Enric Casanova, que sí és aquí, seria una
d’aquelles esmenes de qué hay de lo mío.

Les esmenes de Podem van ser aprovades o
transaccionades.

Quant a les esmenes d’El Pi, ja em queda poc temps, en
vam transaccionar 6, quasi totes relatives a infraestructures. Les
que encara es mantenen no les podem acceptar, a excepció
d’una que li proposaré una transacció, com ja ha anunciat
també el Sr. Reus.

Dir-li que està prevista una partida de 60.000 euros per al
diagnòstic de salut. Tenen altres esmenes dirigides, unes a Inca
i les altres a Eivissa, que ja estan contemplades en el
pressupost.

Reivindiquen també la radioteràpia a Menorca, ja creiem
que és necessària, es fan les obres i cap a finals d’enguany o a
principis de l’any que ve ja estarà en marxa aquest servei. 

L’esmena dels desfibril·ladors no li podem acceptar, és com
si davant l’obligació de tenir extintors el Govern hagués de
pagar tots els extintors, entenem que aquells que tenguin
obligació de tenir desfibril·ladors cadascú que es faci càrrec
dels seus.

Li podríem acceptar l’esmena 16221, relativa a la redacció
d’un pla de cronicitat, modificant la motivació i ajustant-la a la
moció del passat dia 7 de desembre, que, textualment, deia que
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’atenció a la cronicitat, amb la
col·laboració dels professionals sanitaris, on quedin reflectits
els objectius de la millora d’atenció a la cronicitat, en el termini
de sis mesos.” Per tant, seria llevar “estratègic”, substituir-lo
per “un pla d’atenció a la cronicitat” i canviar els “quatre
mesos” pels “sis”, tal i com va quedar a la moció.

I per últim, i ja vaig acabant, presidenta, quant a les
esmenes de Ciudadanos no n’acceptarem cap, la majoria
demanen incrementar personal del subgrup A1, ja ho ha
explicat la seva portaveu, la Sra. Ballester, i açò ja està previst
en els pressuposts actualment.

Menció especial a l’esmena que demana el canvi d’ubicació
de la planta d’oncologia infantil de l’Hospital de Son Espases,
per tenir més llum i ventilació, diu la seva justificació; dir-li
que aquesta distribució de l’hospital la van fer en el seu
moment els tècnics i el compromís de la conselleria és millorar
en tot el que sigui possible el benestar d’aquests infants, però
sempre i quan es respectin les condicions de seguretat, i tècnics
que imposin que aquests pacients han d’estar ubicats en aquest
lloc determinat. Òbviament, ja hi ha una partida, i així ho vam
discutir a la Comissió de Salut, per donar una mica més de llum
i una mica més d’amplitud a aquestes habitacions, i en
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qualsevol cas fer possible aquesta millora d’aquestes
condicions dels malalts.

També vull parlar dels trasplantaments hepàtics.
L’evidència científica ens diu que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camps, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Acab en dos segons. ...necessitam 35 trasplantaments; el
2016 només n’hi va haver 8; creim que de moment no és una
bona opció. 

I per últim li he de dir que el pediatre més a urgències que
demana és un compromís de la conselleria i que es durà a terme
amb independència de la seva esmena perquè ja està previst.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, és una llàstima
que surti aquí en aquest pla perquè pel que es veu el que
necessita vostè és que la jaleen los suyos. Em sap greu aquest
frontisme que practica i el fet que tan sols perquè les esmenes
procedeixen del Grup Popular no les tingui en compte. Hi ha
qui diu que el temps tot ho cura i esper que així sigui, perquè
en aquests pressupostos encara no hi trobem el remei que
esperàvem.

Miri, al senyor..., els he de dir que quant a allò de les
esmenes no ens les accepten, unes, perquè ens van dir que hi
havia un pla d’infraestructures en marxa; el pla
d’infraestructures en marxa no hi és ni se l’espera, perquè fa
temps i temps que l’estan fent. Després també tot el seu govern
és un govern de planes, planes y planes; ha passat un any i mig
i continuam fent plans i estudis. 

Al senyor Reus, el decret de garantia, li he de dir que no era
cap crítica; el que passa és que si un govern ho té tan segur tan
segur, que són tan superiors, que ho fan tot tan bé i que aquest
pressupost és tan excelAlent, evidentment el decret de garantia
ja es pot posar ara mateix; evidentment vostès mateixos em
donen la raó que aquest pressupost no és tan bo ni tan
excelAlent del que vostès volen fer creure.

MÉS per Menorca, quan parla de..., vostès, MÉS per
Menorca, varen fer una proposta, una promesa electoral, que va
ser la residència de desplaçats a Mallorca. A veure, vostès no
volen reconèixer que no els han fet cap cas, i com que no els
han fet cap cas han de sortir aquí a fer aquestes rebequeries. No
és el discurs..., no és el que diu el PP, sinó que ho diuen les

associacions de malalts, ho diuen els professionals sanitaris,
etc.

(Remor de veus)

Al PSOE..., al PSOE li he de dir una cosa: coherència; ara
vull un exemple de coherència que no som mentiders, etc.,
perquè no vull entrar en tots els desqualificatius a què sempre
ens té acostumats la Sra. Maria José Camps. Miri...

(Remor de veus)

...centre sociosanitari; nosaltres hem demanat un centre
sociosanitari a Menorca; vostès resulta que, mirin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...l’agost de 2007, l’agost de 2007, el llavors..., això és tot
hemeroteca, por lo tanto voy a nombrar; el entonces conseller
Vicenç Thomàs anuncia que el Govern promoverá una revisión
del mapa sociosanitario de Menorca y elaborará un estudio de
necesidades y viabilidad del edificio para determinar el futuro
uso. Febrero de 2008, el Consell de Menorca -Sra. Consellera,
escolti aquesta que és molt grossa- presidido por Joana
Barceló, propone el Verge del Toro como sede de un parador
turístico nacional para Menorca, o sigui, imagini’s. Esta
ubicación fue rechazada por el sector hotelero. El Sr. Thomàs,
el 27 de febrer de 2008, a una interpelAlació que li fa
precisament... -qui la hi fa?...; jo, jo...

(Rialles)

... “és un tema -em contesta- es un tema del que se ha hablado
mucho, es muy complejo por la implicación de las cuatro
administraciones. Trabajaremos para tener un centro sanitario
en el antiguo Verge del Toro en otra ubicación.” L’octubre de
2008 el Sr. Marc Pons, el president del consell insular, i
l’Ajuntament de Maó, diuen que el consell i l’ajuntament
rescatan la idea de dar al Verge del Toro un uso
sociosanitario. El Sr. Pons: “Esperamos tener un proyecto en
un plazo relativamente corto”.

El desembre de 2009 el Sr. Juli Fuster, director aleshores de
Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut, anuncia
un proyecto definitivo para definir los usos del Verge del Toro
tras difundirse las denuncias de abandono y deterioro del
antiguo hospital. Marzo de 2010, el Sr. Vicenç Thomàs
desmiente en el Parlament a Juli Fuster; tras ser interpelado
por el diputado Simón Gornés el conseller afirma que no existe
ningún proyecto definitivo para el Verge del Toro; no hay
urgencias ni prisas para redactarlo, anuncia que se está
elaborando optimizando usos y definiendo la cartera de
servicios. Pero no hay un proyecto definitivo, i resulta que he
deixat allà aquell paperet vermell que hi ha aquí, que és un
totxo així: és un pla d’usos del Verge del Toro. Després, en
octubre de 2010, Marc Pons, presidente del consell, i Vicenç
Tur, alcalde de Mahón, acuden a la toma de posesión de Leire
Pajín como ministra de Sanidad; anuncian que le pondrán
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sobre la mesa la transformación del Verge del Toro en centro
sociosanitario y redactarán un plan de usos. 

Bé, jo després de tot això, quina credibilitat poden tenir
aquí i pujar?, que vostè sap totes aquestes històries, que vingui
aquí i ens digui tot el que ens ha dit?

Bé, a partir d’això...

(Remor de veus)

...volem deixar clara la nostra consternació i decepció per la
improvisació de la residència de Son Espases, tot i que tenim
un projecte, perquè pensin que l’ajuntament..., i un solar a
l’Ajuntament de Palma, havia compromès un solar per construir
aquesta infraestructura; he de dir que aquí i avui aquest projecte
deu ser en algun calaix de la conselleria i deu estar en coma.

No sé jo si tanta planificació fa prendre decisions tan
disperses com és, primer, reconvertir el centre en hospital
universitari; molt bé. Segon, allotjar fins a 40 persones externes
al centre perquè puguin fer acompanyament de malalts i, per
altra banda, reconèixer que els treballadors de la sanitat pública
han estat desplaçats a uns barracons externs per poder fer les
pobres de salut; molt bé!, anem bé, anem bé, anem bé, pensem
en totes les persones. I els demano que no perdin de vista... -sí
senyora, sí, no s’espanti- no perdin de vista l’aparcament
perquè, bé, l’aparcament en aquests moments és un peatge
forçós que han d’assumir les famílies que van a l’hospital. Per
tant... No, sí, vostès que són tan meravellosos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, sí; ara acabo, ara acabo. Val. Llavors pensin també en
les necessitats de l’atenció sociosanitària per al conjunt del
territori, no sigui que també l’atenció sociosanitària l’acabin
instalAlant a Son Espases, tan acollidora com estan trobant
aquesta instalAlació.

En definitiva, hem de mantenir les nostres esmenes.
Després, quant a Cala en Porter, bé, ja els traslladaré el que
m’han contestat vostès, el gobierno actual, de lo que piensa de
Cala en Porter. 

I quant a les esmenes dels altres grups els he de dir que
donarem suport a totes i cada una d’elles, i... i..., esperin, que
ara ja...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, però he de dir allò de les esmenes. 

(Remor de veus)

Quant a les esmenes... Sr. Borràs, sigui més ben educat. Bé,
quant a les esmenes d’El Pi i del Grup Mixt, els donarem suport
tal com han quedat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. He de dir que acceptam la transacció
que ens han fet a l’esmena i, Sr. Reus, amb 4.646 milions
d’euros jo crec que podem parlar de moltes prioritats: d’I+D+I,
de persones, de salut, d’educació, de depuradores i moltes més.
Em sap greu que no li agradi que ho haguem fet, però ho hem
fet, ho feim i ho continuarem fent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. He de comentar a la Sra. Camps que
nos alegramos mucho de que ya nos corroboren de que este
pediatra en Son Espases va a tener su plaza para aumentar en
un pediatra. 

También quiero comentar que el nombramiento del
Defensor del usuario tiene que ser a lo largo de este 2017
porque se aprobó en las propuestas de resolución; nosotros por
eso hemos hecho una afectación para que se tenga en cuenta,
por lo que comentó la Sra. Consellera, que no estaba como muy
de acuerdo con este nombramiento; entonces hacemos una
afectación para que se cumpla la iniciativa que fue apoyada por
todos.

Y en cuanto a la planta de oncología, bueno, pues
esperaremos el informe técnico que se aprobó en comisión que
se hiciera para saber si era viable. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta. No faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Molt ràpid des d’aquí. Sra. Sureda, jo
no he dit que no m’agradi, no he dit que no m’agradi;
evidentment vostè ha de fer aquesta feina i al seu grup li hem
acceptat crec que ja de l’ordre de 22 esmenes. Per tant no he dit
que no m’agradi, jo justificava que evidentment hi ha moltes
prioritats, aquests grups han arribat a un equilibri respecte
d’aquestes prioritats i això... era una justificació del perquè
n’acceptam unes i no n’acceptam d’altres, perquè també... fer
una cosa més també vol dir deixar de fer una cosa que es fa i
per tant, era una justificació en aquest sentit.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Camps del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta. Molt breument, només per agrair a la
Sra. Sugrañes que m’estimi tant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Jo cediré la paraula al meu company
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sugrañes, nosaltres
donarem la cara i tant que donarem la cara! I donarem la cara
per les seves mentides, perquè, vostès s’han reunit amb alguna
entitats de malalts?, s’han reunit amb ASPANOB?, s’han reunit
amb l’Associació Espanyola de Càncer de Ciutadella?,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... s’han reunit amb l’Associació de Càncer de les Illes Balears?
Nosaltres avui sí. Han visitat la zona on el projecte... aquesta
zona d’hostatge?, doncs nosaltres, sí. PSIB, MÉS, la consellera,
hem anat allà amb tots els tècnics i hem analitzat la situació.
Vostès què han fet?, diguin-me, vostès què han fet? 

Miri, jo crec que no tenen... vull pensar que és que no tenen
la informació perquè és que allò altre seria que allò seu és molt
mala intenció, que crec que d’alguna cosa també hi ha. 

I li diria, Sra. Sugrañes, que es preocupi de complir el seu
programa. El seu programa electoral de 2011 parlava de Verge
del Toro; el seu programa de 2015 no parla de Verge del Toro,
no parla ni tan sols de places sociosanitàries perquè el
programa del Partit Popular de 2015, l’única illa on no es
contemplen places sociosanitàries -a Eivissa, sí, a Mallorca, sí-
és Menorca i la responsabilitat d’açò és seva...

(Alguns aplaudiments)

El programa del Partit Popular de 2011 no parla de
residència ni tan sols de millores per als malalts desplaçats, ni
una!, ni una.

Jo crec, Sra. Sugrañes, que no té... la veritat és que s’ha de
tenir molta valentia per sortir aquí i dir el que vostè ha dit, quan
vostè precisament és la campiona de perdre inversions per a
Menorca, pluvials d’Alaior, on són els pluvials d’Alaior?...

(Alguns aplaudiments)

El 2013 s’acaba, s’abandona un projecte i encara ens ha
d’explicar per què es varen seguir pagant servituds de pas,
complicitat amb la Sra. Mercadal o entre vostè i el Sr.
Company, es varen seguir pagant...

(Remor de veus)

...es varen seguir pagant servituds de pas només a vuit de les
persones afectades, els noms i llinatges segurament vostè els
coneix, per què?

Vostè va perdre aquesta inversió, vostè va perdre... sort
d’aquest govern perquè el centre Bit és una realitat gràcies a
aquest govern perquè la seva ineficàcia feia que passés
exactament el mateix que va passar amb S’Enclusa que és no-
res, perquè ho varen perdre absolutament tot, tot.

(Alguns aplaudiments)

Què va fer el Partit Popular durant aquests quatre anys per
als malalts desplaçats?,...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...va fer alguna cosa perquè a la línia 1 els menorquins, els
eivissencs, els formenterers poguessin pagar com a residents?,
no. Qui ho ha hagut de fer?, una proposició del PSIB i de MÉS
per Menorca. 

Què va fer el Partit Popular per actualitzar les dietes? Res.
Qui ho ha hagut de fer?, aquest govern.

Què va fer el Partit Popular per tenir una avioneta
ambulància durant les 24 hores?, res. Qui ho ha hagut de fer?,
aquest govern.

Qui va llevar el copagament a Can Granada i va ampliar de
vuit a vint-i-tres places?, qui?, el Partit Popular?, no, el Partit
Popular no, aquest govern.

(Alguns aplaudiments)

Qui ha ampliat un conveni amb ASPANOB per donar
suport als seus pisos?, qui?, qui?, qui?, qui ha signat un
conveni?, el Partit Popular no, el Partit Popular, la retallada va
ser impressionant; aquest govern recupera un conveni, 100.000
per ampliar un pis més amb ASPANOB i en altres actuacions.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)
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Restablir relacions amb les altres entitats, això és el que
varen fer vostès?, no, perdoni, no, i miri, a mesura que m’hi
vaig reunint ho vaig constatant cada dia. 

I ara, i ara sí, els dol molt que aquest govern aposti per
resoldre una de les peces d’aquesta resposta a les necessitats
residencials, una de les peces, vint places de... entre 20 o 25
metres quadrats on hi podran tenir cabuda quaranta persones,
malalts i familiars...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...que vostè desconeix absolutament.

Què ha passat aquí?, molt senzill, algú dóna una informació
falsa, que algú promou i lògicament algú respon basant-se en
aquella informació falsa. Qui dóna la informació falsa?, no ho
diré. Qui la promou i a qui li interessa?, a vostès, a vostès
l’únic que els interessa és una cosa, una cosa, que aquesta
inversió es perdi, com varen perdre els pluvials, com varen
perdre... estaven a punt de perdre el centre Bit i com han perdut
moltes coses.

I jo li dic una cosa: aquesta Menorca no la perdrà i no serà
gràcies a vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Camps del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, presidenta, ara sí, Sra. Sugrañes, li ho havia
començat a dir, li agraeixo molt que m’estimi tant perquè ha
focalitzat tota la seva intervenció cap a mi, sembla que jo som
la culpable de tots els mals del Verge del Toro i d’aquesta
residència de malalts, i miri, després de llegir-nos quatre
titulars de premsa que ha duit aquí, que no n’hi podria dur el
doble, ha reconegut que hi havia un llibret vermell que era un
pla d’usos que s’havia fet el 2010, efectivament, pel Sr.
Thomàs i pel Sr. Fuster, que no poden tenir paraula en aquest
plenari i, per tant, jo parlaré per ells en el que pugui.

Vostès el 2011 varen ressuscitar aquesta comunitat, ho ha
dit avui matí, mitjançant el miracle de Llàtzer al qual ha fet
referència el Sr. Camps i una volta ressuscitada aquesta
comunitat el que varen fer va ser rematar-la i matar-la encara
més, perquè...

(Petit aldarull)

...òbviament varen estar quatre anys, quatre anys, havent
promès aquest Verge del Toro com a centre sociosanitari i el
que varen fer va ser el 2014, sense... des de Mallorca, el tercer
conseller de Sanitat que va tenir aquesta comunitat, sense dir
res a Menorca, ni tan sols als seus, perquè la Sra. (...) va ser
agafada desprevinguda pels mitjans de comunicació i no va ser

capaç de justificar per què el Govern balear sense dir res havia
iniciat l’expedient de reversió del Verge del Toro a la
Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Per tant, no només no varen fer res per aquest centre
sociosanitari, sinó que el que varen fer va ser fer passes enrere
que aquest govern ha hagut de desfer, i ara mateix s’està fent
aquest estudi de viabilitat perquè aquest govern i aquest partit
socialista no ha renunciat en cap moment a tenir aquest centre
sociosanitari a Menorca.

Per altra banda, la residència de malalts, ja li ha dit el Sr.
Martí, li ho ha dit de manera ben clara i llampant, els malalts
desplaçats i els seus familiars tenen aquest handicap d’estar
fora de casa seva i òbviament és molt important tenir la família
a prop i la casa a prop per a aquesta recuperació, però hi ha
moltes situacions diferents, hi pot haver un malalt que estigui
aquí tres mesos i que necessiti prendre un poc de distància amb
l’hospital, per tant, existeix el conveni amb Can Granada, on
s’ha suprimit el copagament que vostès varen mantenir durant
quatre anys, i s’han actualitzat les dietes per a aquelles persones
que han d’estar fora de casa seva, hi ha convenis també
renovats amb ASPANOB que també donen aquest servei.

Però hi ha altres situacions, i ja li ho hem dit en l’anterior
intervenció, la Sra. Font també li ho ha dit, que requereixen
tenir aquesta proximitat i estar dins el mateix centre hospitalari.
Vostès no varen fer res. La diferència és aquí. Les condicions
ja han millorat i es preveu una millora en un molt curt termini.

Ja li ho he dit dues vegades i li ho repetiré una tercera:
d’aquestes vuit habitacions que s’han posat a disposició set ja
han estat demanades com a primera opció per desplaçats
perquè consideren que dins l’hospital és com estan millor per
estar devora dels seus malalts.

I res més, volia contestar a la Sra. Ballester quant a aquest
defensor de l’usuari... no és que la consellera... bé, també parlo
per ella, no ho vulgui, sinó que és un compromís de legislatura
i, per tant, no es preocupi que d’aquí a final de legislatura açò
serà una realitat.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular.
Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, esmena
RGE núm. 16391. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 16421. Secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16701.
E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
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esmena RGE núm. 16423. C02, Escola d’Hoteleria, esmena
RGE núm. 16424.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria; al programa 322A,
ocupació i inserció laboral específics, esmenes RGE núm.
16445, 16446, 16447, 16448 i 16449; al programa 324A, salut
i prevenció de riscs laborals, esmenes RGE núm. 16440,
16441, 16442, 16443, 16444; al programa 723A, promoció
industrial, esmenes RGE núm. 16450, 16452 i 16451; al
programa 761A, ordenació i promoció comercial i empresarial,
esmenes RGE núm. 16453 i 16454. Secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D, foment i
gestió de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes RGE núm.
16574 i 16456, 16455, 16457, 16458, 16459. E07, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmena RGE
núm. 16460.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria; al programa 0A, nous programes i no classificats,
esmena RGE núm. 16168.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria; al programa 141D,
planificació i ordenació de la política econòmica, esmena RGE
núm. 16269; al programa 324A, salut i prevenció de riscs
laborals, esmena RGE núm. 16314; al programa 723A,
promoció industrial, esmena RGE núm. 16273; al programa
761A, ordenació i promoció comercial i empresarial, esmena
RGE núm. 16315. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les
Illes Balears, esmenes RGE núm. 16266 i 16262. I secció E07,
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmenes
RGE núm. 16325 i 16326.

Per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, muy buenas tardes. Nos teníamos que dar los
buenos días mañana, pero anticipamos el debate de esta
sección. La pregunta es: ¿tiene usted unos buenos presupuestos
de cara al año 2017? Esa es la pregunta a la que hay que
contestar, a ver cómo contestamos.

Sr. Alcover, abans que s’alci -veia que feia el gest, i també
el Sr. Castells-, clar, jo venc aquí i puj aquí amb cinc esmenes,
amb cinc esmenes concretes que tornen fer referència a
partides de baixa de la secció 34. Clar, què feim?, les tiram ja?
Les tiram, per vosaltres sí. Idò miri, una du 6 milions i està
signada pel Sr. Gabriel Barceló i Milta; una altra que du
3.090.000, pel mateix senyor, vicepresident d’aquest govern;
una altra de 7 milions, per la Sra. Presidenta del Govern, la
Sra. Armengol; una altra de 3 milions d’euros, també en
contra de baixa a partida 34, d’interessos, de la Sra.
Armengol; i també, i també, que aquesta sí que va passar,
perquè nosaltres havíem fer un error i el vam corregir, una
altra que anava en contra, de 2 milions d’euros, en contra del
fons de contingència. No pot ser que vostès presentessin açò i

una sigui presidenta del Govern i l’altre sigui vicepresident del
Govern, amb tots els meus respectes.

(Remor de veus)

Vostè no hi era... No, (...), però, bé, per parlar, per
alAlusions, i després justifiqui’m aquestes esmenes. Sr. Castells,
ho dic... en quin sentit..., en quin sentit ho dic? Clar, quan és
bo per una banda, per una altra banda no és bo. Un debat, un
debat...

(Alguns aplaudiments)

...que el forcem amb les partides de baixa, podem canviar i
potser vostè tenia raó, podem canviar moltes coses, del sistema
del debat, però el que era bo fa dos anys en els pressupostos de
2015 ara no deu ser tan dolent, i les mateixes maniobres o
maquinacions comptables que feim nosaltres, també les feien
vostès en aquest sentit.

A partir d’aquí, Sr. Conseller...

(Remor de veus)

...bien, yo hago un debate de totalidad y globalidad. Hubiese
querido un debate sólo para usted, lo hubiese pedido y
hubiésemos hecho dos debates. No es culpa mía, en todo caso
lo es de la Mesa.

A partir de aquí, la pregunta: ¿tiene usted un buen
presupuesto o no tiene usted un buen presupuesto?, cuando
sube a 111 millones, el globalizado, un 37,4%, y en dos años ha
subido, al último del Partido Popular, en un 55%. Yo le digo,
porque no hay que hacer demagogia, que cuantitativamente
tiene unos buenos presupuestos, cuantitativamente. El problema
está en la intervención que ha hecho la Sra. Camps, la última
portavoz del Partido Socialista; no importa la cuantía, sino el
qué, el cómo y cómo se gasta, y a nuestro entender su
conselleria tiene que ser una conselleria, que es la de Treball,
Comerç i Indústria, pero que haga de nexo para ver cómo estas
70 u 80.000 personas que están hoy en el paro después de la
mejor temporada turística puedan obtener un empleo y, claro,
que sea de calidad, de calidad, estable, pero, claro, ¿qué
hacemos con estas personas si lo que estamos haciendo es
derogar la Ley turística, que se habían invertido 700 millones
de euros, y había dado trabajo la Ley agraria o la Ley del
suelo? De la inercia no hablaremos; en física sabemos que no
nos ponemos de acuerdo.

Y Podemos, han aceptado, por ejemplo, de Podemos, toda
una serie de enmiendas en la comisión; 13 millones le han
movido a su presupuesto. Claro, aquí también podemos decir
que, o bien usted como conseller no sabía qué hacer con estos
13 millones y de repente dice “lo que quieran lo hago”, que lo
dudo mucho, porque usted es responsable y sabe lo que tiene
que hacer, o... pues bueno, las aceptamos porque lo que nos
dicen es lo que íbamos a hacer. Por lo tanto tornam a estar en
el mateix discurs.

Quien le hizo una enmienda a la totalidad y no la ha
presentado fue, en el debate de ayer de la sección de turismo,
la portavoz de Podemos, cuando dijo al Sr. Barceló que tengan
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la voluntad y la valentía de hacer un verdadero cambio de
modelo económico. Ustedes están gobernando desde hace
1,5..., un año y medio, un año y medio -sí, lo tengo escrito
como 1,5-, un año y medio, y efectivamente, efectivamente han
fracasado. Su gran pacto de gobernabilidad, que está basado en
transformar el crecimiento económico en un mayor bienestar
social, en un crecimiento inclusivo y redistributivo y en un
trabajo digno y de calidad, pues no se está dando. La Sra. Laura
Camargo se lo estaba diciendo. Hoy la portavoz de MÉS per
Mallorca se lo ha vuelto a decir cuando... cuando... -lo
encontraré en algún momento- cuando le ha dicho que aquí
hablamos de las personas y hay más pobreza que nunca. Hace
un año y medio que están gobernando. Claro, podemos tirar
para atrás; no voy a tirar para atrás en esta primera
intervención, pero lo importante de esta conselleria es a ver qué
nexo común y quién coordina el Govern para que se generen...
las empresas generen empleabilidad, para que estas 70.000
personas que estaban en el paro según las últimas cifras que
ustedes presentaron, o 80.000 que debe haber probablemente
según la EPA, puedan encontrar un puesto de trabajo. ¿Y cómo
se genera?, ¿cómo se genera esa empleabilidad? Esa yo creo
que es la cuestión, y es lo que ustedes probablemente no están
haciendo.

Las cifras del paro, las últimas que hemos debatido aquí con
preguntas o cuando la proposición de ley de modificación de la
Ley de comercio de la semana pasada, creo que también lo
hemos visto, es decir, ¿qué está pasando?, pues sencillamente
que el mes de noviembre se ha incrementado la cifra del paro,
como otros meses de noviembre, no es nada nuevo, ¿vale?,
pero esto que ustedes decían que iba a cambiar pues no está
cambiando.

Por cierto, también decir que son unos presupuestos que
suben, pero también hay que decir que tienen una mayor
participación por parte, por parte del Estado de las conferencias
sectoriales que están haciendo. 

Este mayor presupuesto que tienen comparado con las cifras
que tienen, que hay, las cifras de parados que tenemos a día de
hoy, con esos más de 30.000 parados que no reciben ninguna
prestación, con esos 20.000 o más de 20.000 que son parados
de larga duración, ¿qué está haciendo el Govern para sacarlos
del paro? Ustedes tendrán una conselleria que con su criterio
político y su ideología política en temas de formación, que lo
vimos al principio de mandato, pues redistribuirá esos recursos
que tiene, pero realmente aparte de poder redistribuir y dar
formación lo que un gobierno tiene que hacer es generar las
condiciones de empleabilidad, y es lo que este gobierno no está
haciendo en estos momentos. 

Se lo decía nuestro portavoz de turismo en cuanto al debate
de la sección de Turismo, le decía antes con la Ley turística,
¿qué se consiguió con la Ley turística? Pues una inversión de
más de 700 millones de euros, un incremento de las categorías
de los hoteles. Probablemente eso también ayude a incrementar
aquello que ustedes piden a los empresarios que hagan, que es
subir los salarios, que es lo que realmente se necesita y estamos
de acuerdo.

Por lo tanto, Sr. Conseller, aún teniendo unos buenos
presupuestos presentamos enmiendas a la totalidad porque

creemos que no están haciendo las cosas que deberían. Ustedes,
además, con un pacto de gobernabilidad, que dicen unas cosas
determinadas y luego lo dejan claramente aparcado, porque ni
se está cumpliendo, pero es que no se ve ningún síntoma de que
hagan nada, y el poder legislativo es suyo, para poderlo hacer. 

Hoy, ayer, CAEB también decía que había un
estancamiento del consumo interno, los titulares venían a ser,
lo que decía CAEB mejor dicho, “la economía balear modera
su ritmo de crecimiento”, “el crecimiento económico se
ralentiza por la caída del consumo interno”, “las
matriculaciones de coches bajan un 13% por dos meses
consecutivos”, “la economía se desacelera en el mejor año
turístico”. Le dije un día lo del informe de FUNCAS, le dije un
día lo del informe del BBVA, me decía que había muchos otros
informes, pero la tendencia no está cambiando. No sé si será la
inercia o no será la inercia, que es algo en que no nos ponemos
de acuerdo, pero lo cierto, lo cierto es que teniendo un
presupuesto de los más elevado que han tenido nunca lo cierto
es que en las cifras de paro no hay ningún cambio de tendencia
cuando uno los valora en el período anual y lo que se está
produciendo en cada uno de los meses.

No estoy haciendo demagogia hablando de la situación de
los incrementos del paro, de parados intermensuales, estoy
diciendo que la evolución es la misma que se estaba
produciendo años atrás. 

Por eso, las enmiendas a la totalidad, ya me queda poco
tiempo, las enmiendas parciales que también hemos presentado,
tiene que entender que sólo hay un sólo debate, están agrupadas
en una serie de bloques que son la prevención de riesgos
laborales y salud laboral, que creo que aquí no incrementa
como debería incrementar, la industrialización, apoyo al
comercio, el Plan de Industria, apoyo a emprendedores,
internalización de empresas, exportación, inserción laboral,
colectivos desfavorables, víctimas de violencia de género,
parados de larga duración, jóvenes, conciliación de vida laboral
y familiar, y también un tema que salió a principios de esta
legislatura, el tema de las academias privadas de formación. 

Sr. Conseller, la motivación de las enmiendas a la totalidad
creo que está justificada, las parciales creo que también, porque
un presupuesto como el que usted tiene que se incrementa
también podemos hacer muchas más cosas. Las partidas de baja
si no estaban justificadas en el 2014 cuando ustedes las hacían
puede ser que ahora tampoco, pero ustedes también lo hacían.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Intervenció del Govern obrint
una qüestió incidental. Té la paraula el Sr. Conseller Iago
Negueruela, per un temps de quinze minuts.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, Sr. Tadeo, por
su tono, pero hay cosas que sigo sin entender porque después
de todo el día de hoy desde luego se puede hacer política o se
puede hacer lo que hacen ustedes, porque la verdad es que
después de dar todos los datos que ha dado parece que estamos
en un sitio oscuro, gris, donde todo es malo y donde todos los
males de la izquierda se van a caer prácticamente sobre ustedes. 

Mire, hoy después de escuchar lo que le decían los distintos
compañeros, ¿no?, algunos más que otros especialmente, me
venía a la cabeza lo que me leía mi madre casi de pequeño,
citando a Michael Ende, esa imagen que describía Momo tan
bien, “aquellos hombres grises que convertían el mundo en un
lugar feo, lleno de prisa y con una ausencia absoluta de
felicidad”. Ustedes viven en esa inercia, viven como hombres
grises, pero eso sí, Momo también decía que “todavía hay
esperanza y pueden cambiar”. Todavía hasta para ustedes hay
tiempo de cambiar, todavía pueden mejorar la forma de hacer
política, pueden hacer una política útil para esta comunidad
autónoma. 

Ustedes han presentado cuatro enmiendas a la totalidad. No
sé por qué presentaron sólo 22 parciales, debió ser porque se
quedaron cansados al hacer esas cuatro a la totalidad y hacen
22 parciales: 9 a deuda pública, 15 a la conselleria, 6 al SOIB
y 1 al IDI. De las 6 del SOIB les hemos propuesto
transaccionar 1, la que usted habla de empresas privadas, esa
se la hemos propuesto transaccionar, ¿sabe qué hemos utilizado
para transaccionar? Hemos utilizado para transaccionar el texto
literal de la Ley 30/2015, que habla de convocatorias de
pública concurrencia. Tiene que ser así porque lo dice la ley y
ni con la ley suya, a lo mejor porque no se la han leído, dice
directamente a empresas privadas, que es ilegal. O sea, hasta
para eso no se han molestado en preparar las enmiendas ni en
leer las leyes.

(Alguns aplaudiments)

Y sí, me gustaría poner en valor la política. Ustedes no sé
cuántos diputados ahora mismo tienen, 19, 20 o 19 y a veces
20, según en función de cómo lo valoremos, pero desde luego
quiero hacer un ejemplo de hoy con la actitud de Ciudadanos.
Ciudadanos, y yo creo que el Sr. Pericay y yo hemos dado
muchas muestras en estos debates, no tenemos puntos de vista
comunes la mayoría de las veces, es más, en muchas cosas
podemos tener grandes enfrentamientos, pero hay que
reconocer el trabajo que han hecho, con dos diputados han sido
más serios, más rigurosos, más políticos y han trabajado más
que todos los diputados del PP juntos...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... han presentado 18... han presentado... ¡escuchen!, escuchen
porque a lo mejor pueden aprender para el año que viene.

(Petit aldarull)

Escuchen, escuchen, escuchen, no, el estadista lo tiene a su
lado, no se preocupe. Han presentado 18 enmiendas, hemos

aceptado cinco y hemos transaccionado otras cinco, es decir,
hemos demostrado diálogo y capacidad de llegar a acuerdos
con partidos políticos que han presentado enmiendas dentro de
su argumentario, dentro de su línea política, pero que eran
coherentes con lo que defendían y con lo que podíamos
acordar. Hemos aceptado 10, cinco directamente y cinco
transaccionadas, más de la mitad que con ustedes, con ustedes
no hemos sido capaces de transaccionar ni una porque ni
siquiera son capaces de leerse la Ley de formación del
Gobierno al que ustedes representan. 

Además creánme, no creo que el Sr. Pericay, con todos los
respectos, porque es cierto que en todos los debates siempre
hemos hablado desde el respecto, no lo veo como un
revolucionario peligroso.

(Algunes rialles)

En todo caso, con ustedes ha sido imposible, al igual hacía
referencia a Podemos, con Podemos hemos trabajado, hemos
llegado a acuerdos y hemos sido capaces de aceptar sus
enmiendas, unas enmiendas que desde luego enriquecen y dan
vigor a este proyecto de presupuestos. 

Se lo escuchaba a la consellera Santiago por la mañana,
porque ustedes siempre se niegan a hablar del pasado, y hay
que hablar del pasado. Hay que hablar del pasado para no
olvidar, para aprender lo que jamás hay que volver a hacer,
para cuando volvamos la vista atrás veamos siempre la senda
que no se ha de volver a pisar, que es la que ustedes han
transitado de forma permanente. 

El presupuesto de la conselleria lo que hace es situar las
personas en primer lugar, porque la estrategia suya era
esquilmar derechos individuales y sociales, eso era lo que
ustedes hacían en nombre de la sacrosanta cruzada del déficit
fiscal, importándoles sólo los números y no las personas.
Parafraseando al economista Sampedro, hay dos tipos de
políticas, las que se aplican para hacer más ricos a los ricos y
las que se aplican para hacer menos pobres a los pobres. Está
claro como el agua cuál escogieron los dirigentes del anterior
ejecutivo a los que ahora ustedes tanto aluden.

(Alguns aplaudiments)

Pero nosotros lo tenemos muy claro, trabajamos para todas
aquellas personas, bien sean trabajadores por cuenta ajena
como aquellas que poseen una pequeña empresa o un negocio.
Y por tanto el presupuesto que esperamos que se apruebe es un
presupuesto de izquierdas, para realizar políticas de izquierdas,
para transformar crecimiento en bienestar. 

Y sí, las cifras macroeconómicas son positivas, no voy a
entrar a discutir cuál es la número más acertado, desde luego la
FUNCAS no, pero aceptamos lo que dice la CAEB, lo que dice
el Govern, lo que dice la AIReF, que creo que también debería
tener relevancia, con cifras todas ellas muy altas, y desde luego
más altas que cuando estaban ustedes, por tanto la inercia no
puede ser hacia abajo, si es hacia arriba no es inercia, entonces
es aceleración, y eso creo que es un concepto bastante sencillo
de entender.
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Pero de todas formas ...

(Remor de veus)

Sí, yo creo que hay veces ... Andreu se ha empeñado
durante toda la legislatura en entenderlo y todavía no hemos
sido capaces de que lo aprenda.

Y, señores, es cierto, con la izquierda no viene el caos, se
ha demostrado que no ha venido el caos, se ha consolidado y se
profundiza en el crecimiento, y esta es la linea de toda la
legislatura, aumentar la calidad del empleo, minorar la
precariedad laboral, fomentar el aumento de las masas
salariales, aumentar las posibilidades de empleo de nuestros
parados y reducir la desigualdad.

Y por eso vamos a dar un paso adelante en este nuevo
presupuesto, vamos a aprovechar el ciclo económico para
implantar políticas que conduzcan a la mejora de nuestro
modelo productivo, aumentar la productividad y la
competitividad del tejido económico balear, de todo el tejido
económico balear, una diversificación económica que apostara
por impulsar la industria y el comercio de nuestras islas y una
potenciación del capital humano de nuestras fuerzas
productivas. Por eso, y esta es la característica esencial que
marcará la acción política de la conselleria el próximo año:
cohesión social y mejora de competitividad.

Para ello, efectivamente, el presupuesto es un presupuesto
de 111 millones de euros que nosotros, desde luego,
consideramos un presupuesto positivo, un incremente del
37,4% respecto a 2016, donde la dotación era de 80,8 millones
y superando con creces la barrera de los 100 millones. Este
incremento por encima de los 100 millones es una muestra
palpable de una apuesta decidida del Govern y de todos los
partidos políticos que nos dan apoyo para una mejora en el
modelo de crecimiento económico y por un instrumento
esencial en la consolidación social, como son las políticas
activas de empleo.

El presupuesto que les presentamos no es más que la
plasmación de este envite, si realizamos un resumen muy
rápido, temporal, de la asignación presupuestaria de esta
conselleria, en el presupuesto de 2015 había 71,4 millones de
euros, mientras que -como hemos comentado- en el 2916, 80,8
y ahora, actualmente, 111 millones, de los cuales una parte
importantísima o la parte principal, es referida al Servicio de
Empleo de las Illes Balears. A este organismo se le da, en
2017, un presupuesto de más de 74 millones de euros, un
crecimiento del 45,5% respecto al año anterior, donde la
asignación era de 50,9 millones. Respecto al 2015, cuando
ustedes gobernaban era de 42 millones, eso era lo que ustedes
apostaban por las políticas de empleo, por los desempleados de
nuestra comunidad, Por tanto, más que una enmienda de
ustedes hacia nosotros en este presupuesto, lo que estamos
haciendo es una enmienda a la totalidad a las políticas en contra
de nuestros desempleados que ustedes realizaban.

Sí, es así, le guste o no le guste, son los números, Sr.
Camps. Ustedes abandonaban a los desempleados, nosotros
ponemos presupuesto para ellos. Y es la importancia que le da
un gobierno de izquierdas a las políticas de empleo, a las

políticas de ocupación, a las políticas destinadas a los
desempleados y a mejorar la formación de nuestros ocupados.
En definitiva un presupuesto que hace una apuesta valiente por
las políticas de empleo. 

El presupuesto global de la conselleria tiene tres retos, se
los dije en la comparecencia: la diversificación del modelo
productivo, la calidad en el empleo y las políticas activas de
ocupación. Ustedes, desde luego, lo que han demostrado con
las enmiendas es que apuestan por la desvalorización de las
personas, que crece, como deberían saber, en una proporción
directa de la valoración de las cosas y del dinero. Y no es una
frase mía, es una frase que tiene más de 120 años de un
economista desde luego trascendental para el mundo actual.

Seguidamente, pasaremos a desgranar cuáles serán las
actuaciones y qué dotación tiene cada una de ellas. No me
detendré, se lo expliqué en la comisión.

El primero de los ejes es una mejora y diversificación de
modelo productivo, es una apuesta importantísima por la ley de
industria y por el plan de industria, ustedes hacen enmiendas al
plan de industria cuando ustedes no hicieron ningún plan de
industria, por lo tanto deberían esperar a verlo y después
enmendarlo, porque ustedes simplemente hicieron cero, cero
ley de industria, cero plan de industria, por tanto yo creo que
todo lo que hagamos desde luego es más, deberían esperar a ver
ese más, para después intentar hacer enmiendas constructivas.
Y para conseguir ese objetivo es, desde luego, importante la
dotación que tiene esa partida dentro de la Dirección General
de Industria y, como sabe, esa apuesta por la innovación en
gestión y tecnología en internacionalización y en formación en
capital humano, una formación básica y trascendental para
nuestros jóvenes y también para nuestros desempleados, son
nuestros principales activos de las empresas y son
imprescindibles para aumentar la productividad de nuestra
industria. Por eso haremos formación específica en cada uno de
nuestros sectores industriales, por eso haremos una formación
dual para cada uno de ellos.

Internacionalización, ¿qué decir de ella?, es un elemento
esencial para desarrollar cualquier política de desarrollo
industria. 

Y en el apartado de innovación en gestión y tecnología hay
que destacar el trabajo que se está haciendo con la Dirección
General de Innovación y Recerca que nos permitirá presentar
un paquete amplio de medidas en dicha materia.

En comercio, yo creo que son evidentes los signos de
cambio que se han producido en comercio. Se ha producido un
acuerdo recientemente y la aprobación de la Ley de comercio,
ahora no está el Sr. Melià, pero nuestro agradecimiento a todo
el trabajo realizado para poder desarrollar esta apuesta por el
comercio de proximidad. Y esa apuesta no sólo es en la Ley de
comercio, que lo potencia y que lo protege, sino también en las
medidas de estímulo y de desarrollo de dicho plan, plan de (...)
comercial que, como sabe, tiene un valor de más 1,1 millones
de euros que, desde luego, es más del doble de lo que
destinaban ustedes.
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Por último, este año presentamos un plan de autoocupación,
con más de 1,25 millones de euros, entendemos que hay que
desarrollar también un plan para fomentar el trabajo autónomo,
para favorecer el emprendimiento como una alternativa al
trabajo por cuenta ajena. Somos una de las islas con más
trabajadores autónomos por tanto también hay que adoptar
medidas de protección y estímulo que mejorarán nuestro
sistema productivo.

También el Plan director de economía social, un eje
fundamental en nuestra conselleria porque creemos también en
otras formas de trabajo, hay una enmienda aceptada del grupo
de Podemos, creo que es esencial la promoción de las empresas
de economía social, como son las cooperativas, las sociedades
laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción
y demás, que permitirán dar visibilidad a formas de empresas
distintas de las tradicionalmente mercantiles, un sector
totalmente abandonado por el Partido Popular mientras
gobernaba que ni siquiera convocó una vez el Consejo de la
Economía Social.

Y se hablamos de calidad de empleo, como ha señalado
usted, me ha hablado de la mejora y de la lucha contra la
precariedad, de la mejora de la calidad del empleo, de la
mejora de los salarios, desde luego aquí no nos den lecciones.
Hoy nos podemos felicitar todos, nos podemos felicitar porque
ayer en el Congreso de los Diputados se dieron los primeros
pasos para desmantelar su reforma laboral, para desmantelar la
mayor máquina de destrucción de empleo y la mayor forma de
precariedad que hemos visto en esta tierra.

(Alguns aplaudiments)

Y se lo digo, lo hemos hecho yendo allí. Nosotros no vamos
ahí, a tertulias, es cierto que ustedes agradecen que les llame el
Partido Popular para is a tertulias, las secretarías de estado de
los ministerios todavía no nos han llamado, pero para ir a
tertulias, la Sra. Marga Prohens lo ha hecho muy bien, nosotros
vamos a Madrid a negociar y a mejorar la situación de nuestros
ocupados y de nuestros desempleados, es una diferencia
fundamental con las políticas que ustedes desarrollan.

Y ayer se presentó esa reforma del artículo 42 que es un
primer paso para desmantelar todas las políticas de precariedad
que hemos visto y que han afectado a nuestra tierra. Es el
primer paso, empezaremos ese desmantelamiento, ustedes lo
verán y verán también las consecuencias de poder desterrar la
política laboral que hemos sufrido y que has sufrido los
trabajadores. Para eso mantendremos el plan de lucha contra la
precariedad laboral que, desde luego, es uno de los referentes
en el Estado español de actuaciones contra la precariedad
laboral, lo reconoce el propio ministerio, con el que, por cierto,
tenemos relación, tenemos buena relación y así lo ha
reconocido, porque ha habido informes de la Unión Europea
que lo han puesto de manifiesto, esa lucha contra los contratos
temporales frente a las bonificaciones que hacían ustedes. Es
decir, en vez de bonificar la transformación de un contrato en
fraude por un contrato indefinido, simplemente luchamos
contra el fraude, creemos que es la mejor forma y así ha sido
demostrado, también mejorando las políticas preventivas, la
política de salud laboral.

En cuanto a las políticas activas de empleo, tendríamos más
recorrido con el presupuesto que podemos tener si no fura por
las políticas pasivas. Usted me ha dicho que uno de cada dos
desempleados en nuestras islas no cobra prestación, y eso es lo
que me ha llevado ahora a pensar ¿cómo se atreven a decir
eso?, ¿cómo se atreven a ... que uno de cada dos no cobran
prestación, si es la reforma del Partido Popular la que les llevó
a que no tengan prestaciones?

(Alguns aplaudiments)

Si son esas políticas las que obligan a que tengamos una
renta social ahora garantizada, a las que tendremos que
desarrollar políticas activas para pagar políticas pasivas. Eso es
lo que estamos haciendo las comunidades autónomas por los
recortes en las políticas pasivas, por los recortes en las políticas
de protección económica; 5.000 millones de euros cada año en
los últimos dos años se ha ahorrado el Ministerio de Hacienda
para no gastar en las políticas pasivas, 5.000 millones de euros
cada año que sustraen a las personas paradas. Por tanto, no nos
den lecciones con las políticas pasivas. Digan al Sr. Montoro,
en vez de ir a tertulias, que reforme el sistema de políticas
pasivas, sería bastante más útil. Desde luego, nosotros estamos
dando pasos.

Este viernes se aprobará un decreto ley, un decreto ley que
mejorará la garantía juvenil como llevamos reclamando más de
18 meses desde que hemos empezado, en ningún caso gracias
al apoyo del Partido Popular ni a las comunidades autónomas
del Partido Popular, han sido el resto de las comunidades las
que han volcado el sistema de garantía juvenil y ahora
pasaremos a mejorar los resultados del mismo con más
recursos. Ustedes tampoco creían en esas políticas de empleo. 

Por tanto, más que una enmienda a la totalidad de ustedes
hacia nosotros, nosotros hacemos una enmienda a la totalidad
a todas las políticas que se habían desarrollado con
anterioridad, con una apuesta fundamentalmente por la
formación para el empleo, con una apuesta fundamental para
dar trabajo a aquellas personas que en peor situación se
encuentran, con programas especiales para mayores de 30 años,
para los de larga duración, para personas mayores de 45 años,
becas de éxito para jóvenes cualificados para darles su primera
oportunidad de empleo y para colectivos vulnerables más de 9
millones de euros. En total ya más de 9.000 personas se han
beneficiado durante estos dos años desde que se ha puesto en
marcha, recordar que durante su mandato 4 millones de euros
fueron sólo para contratar a personas desempleadas, sólo el año
que viene -4 millones en cuatro años-, sólo el año que viene
tendremos un presupuesto de más de 6,1 millones. Y eso sí que
es una apuesta política concreta, una apuesta además por la
mejora de nuestro modelo económico, recuperando desde el
SOIB los ADL, recordar a los 64 ADL que ustedes
despidieron, pues los 64 se reincorporan hoy mismo a nuestros
ayuntamientos y a nuestros consejos ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Negueruela, ha d’anar acabant.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí. Ya termino.

Y por último, esta estrategia de formación profesional para
el empleo a la que le hacía referencia.

Por tanto, yo creo que es esencial que retiren o que no
apoyen su enmienda a la totalidad, porque como he podido
explicar carece de cualquier contenido lógico, si es que tienen
algún criterio lógico.

Y les pido, por tanto, que crean y que dejen de ser los
hombres grises a los que se refiere Momo, no sean pesimistas
de razón y voluntad, nosotros seguiremos trabajando desde ese
optimismo de la voluntad, porque hay razones ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

... para mejorar, motivos parta creer y fuerza para transformar
la realidad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica. Pel Grup parlamentari Popular, el Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, usted sale aquí, me da las gracias por el tono que he
utilizado, desgraciadamente, una vez más, no lo puedo hacer
yo, agradecerle el tono de no mirar hacia atrás y de mirar hacia
adelante. A partir de aquí convendrá que también usted leyera
a Newton, a la ley de la inercia y a la imposibilidad de hacer
cambiar aquel pensamiento gris de la izquierda, que todo tiene
que ver. Si no lo encuentra, será una nueva lectura.

A partir de aquí, en ningún momento usted ha hablado de
generar empleabilidad, me dice con lo que van a estar los
recursos, que ya le he dicho yo que cuantitativamente es un
presupuesto que tiene recursos, pero no hablamos o ya no
vemos a la presidenta del Govern haciendose tuits porque las
cifras de paro estaban bajando, claro, ahora llega la temporada
de invierno, escondemos a la presidenta del consell, que no
haga esos tuits, y usted aquí dfiende como puede y no habla de
los parados, de cómo les generamos empleabilidad a esos 70 u
80.000 parados que tenemos en las Islas después de haber
tenido la mejor temporada turística, qué estamos haciendo en
todos los sectores productivos y desde su conselleria se intenta
que así sea, para que haya parados que tengan su puesto de
trabajo. Eso es lo que nos están haciendo.

¿Y viene usted aquí a criticar que el Partido Popular, como
ya ha dicho otras veces y también me dijo en la comisión, lo
que hace es castigar con sus políticas a los parados, a cuáles, a
los que el Partido Socialista puso en las cifras del paro, a
estos?, ¿a estos que ustedes llevaron a las cifras del paro?, ¿a
esos 5 millones o cerca de 4,5 millones a nivel de España o a
los 110.000 que tenía Baleares según la EPA? ¿A esos?, a esos
los pusieron ustedes con sus políticas, unas políticas que
además las suyas, las del Partido Socialista, no son las que
quiere tampoco la sociedad, ustedes se han juntado, pero no
son la fuerza más ..., han tenido el peor resultado político de la
historia ...

(Remor de veus)

Aquí está el partido que ha tenido y el programa electoral
que ha tenido una mayor ... en las votaciones ha tenido un
mayor suport ... -no em sortia la paraula-, un mayor apoyo por
parte de los ciudadanos. Aquí está, aquí está el partido, en
cambio ustedes, ustedes lo que hacen ha sido juntarse, cada uno
con su programa, vale, tienen más recursos, ¿porque tienen más
recursos, a lo mejor hay unas reformas estructurales que les han
llevado a que la economía vaya creciendo y que tengan los dos
dígitos de crecimiento la recaudación y la tributación?, a lo
mejor sí y por eso tiene esos recursos.

Y la reforma fiscal y la reforma laboral, ¿cuál?, ¿que quiere
mantener la que hicieron ustedes? ¿Cuánto empleo se ha
generado con la reforma laboral del Partido Popular? Quiero
decir ... esto es así, y a partir de aquí el discurso nuestro yo
entiendo que no le guste, usted sube aquí y va en contra de las
políticas que ha hecho el Partido Popular y dice que tenemos
que ... etc., pero mientras tanto lo que pasa es que hay una
ralentización de la economía y lo que se produce es que lo que
ustedes decían, con el pacto de gobernabilidad, de cambiar el
modelo económico y transformar el modelo económico en un
mayor bienestar social que sea inclusivo y redistributivo, eso no
lo están haciendo. No lo están haciendo y además callan.

En turismo no hacemos nada, una ley de vivienda
vacacional, que está ahí, que a nadie le gusta, a ningún sector
productivo y en todo están igual, la ley agraria parada, ¿cómo
generar empleabilidad?, pues sencillamente no la están
generando, Sr. Conseller. Y sube aquí y siempre hace lo
mismo, siempre hace lo mismo, que es ir en contra de las
políticas reformistas del Partido Popular que lo que han hecho
es que, por ejemplo, Palma, Palma, de Mallorca, hace 50 meses
que están bajando las cifras de paro, y ustedes le recuerdo que
sólo hace 18 meses que están gobernado. 

Por lo tanto, eso probablemente sea un tema de inercia. Y
lo que queremos nosotros es que esa inercia no se acabe y que
sigamos con crecimiento económico, que esa desaceleración
que hoy tienen y que usted aquí tiene que reconocer, con las
cifras de paro que hay, pues que no se pare, que tengamos
crecimiento económico para que se genere empleo, y que sea
de calidad. Y viene usted y habla de empleos de calidad y de
que se lucha del fraude ... todo lo que usted quiera, ¿qué son
5.000?, y dice, no, no, porque a nivel de España somos ...
escuche, a nivel de España han hecho una modificación de
contratos de 450.000, contratos, también se ha mejorado, por
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lo tanto no será sólo usted, aquí, en nuestra comunidad
autónoma, que mejore.

Quant a les esmenes parcials, queden defensades com van
quedar a la comissió. Explicar en aquest sentit les partides de
baixa, simplement els he volgut fer veure, Sr. Alcover, Sr.
Castells, sense cap ànim d’entrar a un debat, que podem
baratar la manera de fer les esmenes als pressuposts, però el
que deim i deia la Sra. camps de mantenir la coherència,
també la podríem mantenir en qualsevol cas tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Contestació per part del Govern,
té la paraula el Sr. Negueruela per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Tadeo. Creo que comparto con usted una
realidad y es la de las cifras que me acaba de señalar, ojalá esas
cifras que usted dice de los resultados electorales del PP se
mantengan por muchos años y nos permitan las mismas cifras
seguir teniendo ese gobierno de cambio y este gobierno de
izquierdas, por tanto, ojalá puedan seguir vanagloriándose de
ganar elecciones, pero de estas en la oposición.

(Alguns aplaudiments)

Desde luego para los ciudadanos, para los ciudadanos de
esta tierra será mucho mejor que ustedes ganen elecciones y
estén en la oposición, porque desde el cambio, desde el diálogo
y desde el consenso se están desarrollando políticas básicas
para los ciudadanos de nuestra tierra, no sólo para los
ciudadanos ocupados, desempleados, trabajadores autónomos
y empresas, se está mejorando el ciclo. Es como si yo le dijese,
es cierto, usted me dice, en 2010 era todo el acabose, no, creo
que compartiremos que ni todos los desempleados ni la inercia,
creo que por ahí se podría discutir si hablásemos en términos
razonables.

Pero lo que estamos haciendo nosotros es no permitir o
intentar que la riqueza no se acumule en unas únicas manos,
porque ustedes lo que están diciendo del crecimiento
económico, que ya llevamos unos años, lo que no puede ser es
que se acumule en unas manos, y eso es lo que han hecho las
políticas del Partido Popular, y eso es lo que han hecho las
políticas de derecha, con una reforma laboral que no permite a
los trabajadores defender sus intereses, con una reforma laboral
que no permite negociar convenios colectivos como toca, y que
no permite unos incrementos salariales que todos los
organismos internacionales dicen que son básicos ya para que
mejoremos. Cuando dice la CAEB hoy de que falla la demanda
interna, ¿por qué falla la demanda interna?, porque no suben
los salarios; es tan sencillo como que suban los sueldos, que las
empresas empiecen a subir los sueldos. Con medidas como las
que se empiezan a adoptar, desde luego intentaremos y

mejoraremos que los salarios también empiecen a subir para el
conjunto de la clase trabajadora. 

No sé de qué cifras me ha hablado de cambios, de
transformación de contratos en toda España; no son 450.000;
se lo puedo decir porque conozco la memoria de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, no son 450.000. Nosotros hemos
(...) 10.000 empleos en dos años; le aseguro que
proporcionalmente no hay ninguna comunidad autónoma que
transforme más contratos que nosotros, pero es que nos lo
reconoce su ministerio de Empleo; antes de ayer la ministra me
lo reconocía, que es un plan efectivo y que ha funcionado.
Ustedes simplemente se mantienen siempre en el no, en el no
sirve, no sirve, no sirve. 

Y sí hay que mirar atrás, claro que hay que mirar atrás;
claro que la izquierda tiene que mirar atrás. Ustedes son los que
nunca quieren mirar atrás; no sé por qué pecado se arrepienten
de mirar atrás; no sé hasta cuántos años no quieren mirar, pero
desde luego nosotros sí miramos atrás de forma decidida y de
forma continuada; ¿para qué?, para aprender, para aprender de
nuestros errores, los errores que hemos cometido cuando
gobernamos, y para aprender también de los errores suyos, para
que no vuelvan a pasar, y eso son las políticas que
desarrollamos y ese es el debate que toca tener hoy aquí.

Porque usted viene y me dice: “No ha hablado de políticas
para los desempleados”. ¿Cómo que no he hablado?, tiene un
presupuesto para eso, tiene un presupuesto que va a destinar
más de 20 millones de euros a la formación el año que viene,
a la formación de ocupados y de desocupados, para empezar de
nuevo a mejorar también la capacidad de nuestras empresas.
Los acuerdos a que llegamos, yo creo que usted lo sabe, se
reúne con las mismas empresas que nos reunimos nosotros, y
le dicen que estamos haciendo un programa de formación dual
básico para las empresas de aquí; no somos anti-empresas,
como usted hace ver, hemos hecho más políticas por empresa
que ustedes en cuatro años, hemos desarrollado más políticas
de formación en este año que ustedes en toda la legislatura
pasada. Son políticas activas de empleo; recuérdenlo porque
nunca las han aplicado, y de eso se trata, se trata de desarrollar
ese tipo de políticas.

Y me habla de las políticas pasivas. Yo cuando les escucho
hablar a ustedes de políticas pasivas digo: “¡Ostras!, ¿sabrán lo
que están diciendo cuando han recortado los subsidios y las
prestaciones como nadie?, ¿sabrán lo que están diciendo?”;
creo que no, creo que no saben el tremendo daño que han
causado a los desempleados de esta tierra y del conjunto del
Estado las medidas del Partido Popular, y son las que se
empiezan a revertir, son lo que empezamos a construir.

Habla de industria. No le parece..., enmienda un plan de
industria que ni siquiera ha visto, ni siquiera ha visto lo que
vamos a hacer con el Plan de industria, cosa que ustedes no
hicieron, y ya empezamos a hacer afectaciones y tal, sí,
empezamos a hacer las distintas afectaciones que usted
considera. Hablamos de las enmiendas a las que usted hace
referencia, nueve enmiendas de intereses, nueve enmiendas
recortando intereses, cosa que jamás he visto, por ejemplo, en
Ciudadanos, y en Ciudadanos no hemos visto este tipo de
actitud, y le aseguro que se ha hecho un trabajo...
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(Remor de veus)

Escuche, se ha hecho un trabajo mucho más pormenorizado,
en silencio, sin discutir. Hemos trabajado, las hemos visto y se
han pactado. Con ustedes es imposible, porque no somos
capaces de que entiendan, vienen aquí a hacer ruido y no a
hacer política. Es la política en la que ha entrado el Partido
Popular: ruido, crítica gratuita, y desde luego ninguna
construcción en las propuestas que hacen.

Nosotros hemos presentado este presupuesto, un
presupuesto para desarrollar las políticas necesarias para
nuestra comunidad autónoma. Ustedes simplemente presentan
enmiendas por presentar, como bien ha señalado, no dicen las
partidas de las que quitan, hablan de conceptos... Voy a
recordar cuando usted habla de la pobreza; pero si la pobreza
relativa que se mantiene, se mantiene por culpa de los salarios,
y que no suban los salarios no es culpa de las políticas que
nosotros desarrollamos, ¿de qué me está hablando?; y en
cambio la pobreza absoluta está bajando 2 puntos por las
políticas que se están desarrollando desde la Conselleria
d’Afers Socials. ¿De qué hablan?; hablen con datos, hablen con
coherencia y construirán mejor y harán mejor política, y no
vendrán aquí a hacer el espectáculo que hacen cada día y con
las preguntas que hacen. Hagan política, hagan como el resto
de grupos. Les aceptaremos enmiendas, trabajaremos con
ustedes, pero, por favor, hagan política y todos viviremos
mejor. Y si no sigan ganando elecciones y seguirán en la
oposición.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les seves esmenes, pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no sé
com començar, és a dir, usted, conseller de Treball, creo que
usted tiene motivo para creer, estoy de acuerdo con este
primer trozo de la frase que ha dicho. Ya verá que El Pi va a
creer un poco con usted, este año, però l’altra part, força per
canviar la realitat..., es bonito pero nada más...

(Algunes rialles)

...nada más. Los genes son los genes. Para cambiar los genes
hay que sembrar, a veces hasta hay que clonar, y su consejero
de Agricultura sabrá que a veces hay que, una vez clonado,
antes de clonar, hacer hibridaciones, para poder tener un
producto que luego puedas realmente vender. Y nosotros
tenemos un problema, este país, no tan solo Baleares, que es
la formación, que tenemos una población importante que está
dando un cambio global, y como le gustaría a la Sra. Camargo
que mañana dejáramos todos de hacer turismo, ¿dónde vamos
a poner a todas estas mujeres y hombres que
desgraciadamente les ha fallado un estado que no les ha dado
según qué tipo de formación?, y para cambiar de sistema

productivo la necesitas porque si no al día siguiente todo
tendrían que ser subsidios, así de claro.

Usted dice que le gustaría que esté mucho años allí, y que
tienen un gobierno... Bé, pero no con todos los socios que
tiene, ¿eh? No creo que sea tan bonito como usted lo ve; se lo
han hecho pasar bastante mal, seamos reales.

Pongamos la política en valor, venga, que usted lo ha
dicho.

Deixau-me parlar del que vulgui...

(Rialles)

Però no és això, eh?, jo parlaré del que trobaré.

(Més rialles)

Bien sûr, d’acord? Venga, va. A veure..., podem pujar aquí
dalt perquè teníem una esmena; anuncii que la retiram, és la
16168. No ho feim perquè... perquè sí; sabem que el Govern i
l’Ajuntament d’Alcúdia han parlat; no estam convençuts,
realment, del que feim; s’ha de recordar que MÉS i PSIB... és
l’esmena aqueixa del desviament de la línia d’alta tensió davant
aquell colAlegi, i s’ha de recordar que MÉS i PSIB durant la
campanya de 2015 varen anar allà a dir que si governaven la
canviarien, però no es vol obrir un precedent perquè pagui el
Govern. Bé, la retiram, seguirem les negociacions. És vera que
potser estava mal plantejada, que havia d’anar a energia, però
per a això hi havia possibilitats i tortuositats per arreglar-ho;
vull dir que no ens ensenyin als que som ja un poc majors com
ho podríem fer.

Però el que sí li volem dir és que li volem donar un vot de
confiança, i això és més fotut que el fet que li facin vint
esmenes, eh?, li ho garantesc. Enguany hem estat benèvols amb
vostè, amb la Conselleria de Treball i Comerç, perquè hi tenim
posades esperances, perquè és molt difícil -per això li parlava
dels gens al principi-; si a Sa Pobla venguessin patates que
feien l’any 91 faria 26 anys que no farien patates, però com que
en varen fer unes altres el 92, encara en fan, però si no canvien
les que fan, d’aquí a deu anys no en faran, i el que passa amb
vostè, amb la seva conselleria, que hi ha Treball, Comerç i
Indústria, si feim el mateix que feim ara, molts pocs hi seran
d’aquí a 15 anys, i li volem donar un vot de confiança, però és
prestat.

Ens agraden les partides i el camí de la seva conselleria,
però li demanam celeritat en la posada en pràctica de les
polítiques de treball, indústria i comerç. Precisament després de
l’aprovació de la modificació de la Llei de comerç ja ens
coneix, així de clar, i això que es va enfadar molt, vostè; sap
que si no va bé el pressionarem, així de clar. Vull recordar que
va ser la proposta de llei aquella alternativa d’El Pi que va
donar l’empenta definitiva perquè tots ens posàssim d’acord, i
vostè ho intentàs encapçalar, que crec que ho va fer bé, perquè
entràs en vigor dia 1 de gener, de la qual cosa ens hem de
felicitar. 

Però posem valor a la política. La realitat és que aquesta
terra..., jo és que ahir me’n vaig anar molt preocupat del debat
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de la Sra. Camargo, molt, i ho dic amb seriositat, molt. La
realitat és que aqueixa terra té 68.395 aturats, dels quals hi ha
hagut discussió aquí de si la meitat té prestacions o no. Déu faci
que el canvi de política laboral sigui un èxit, i que no tenguem
després gent, que hi ha la meitat d’aquesta que no cobra cap
tipus de prestació ni pot, eh?, però després, en aquest moment,
en aquest trimestre en què estam ara, a principi de... o al
trimestre al qual entrarem al gener, el primer de l’any, en aquest
2016 hi havia 36.000, quasi 37.000 persones que eren fixes
discontinues que no figuraven als nombres d’aturats
lògicament, per tant teníem 100.000 persones, més de 100.000
persones tendrem aquest mes que ve, que no estan fent feina,
uns que cobren la seva prestació de fix discontinu hagin fet els
sis, els set, o els vuit o els cinc mesos i els que tenen l’ajuda,
per tant parlam que tenim 104.000 persones.

 A nosaltres això és el que més ens preocupa, aquesta
situació és la que més ens preocupa, això és molta gent, ahir la
Sra. Camargo ens deia que hi ha gent que ha fet feina aquest
estiu i prefereix que no la tornin... no tornar-ne fer, que no la
cridin. Jo ara penjaré, després d’aquesta intervenció, la
intervenció de la Sra. Camargo, no som jo que parlaré, és ella,
i ho veurà, ho veurà, i va dir “que no els cridin, estan
rebentats”, bé, Sra. Camargo, els treballadors de les empreses
privades es regeixen pels convenis de les empreses privades, i
els sindicats, jo els veig que fan una feinada per trobar acords
d’estabilitat i de feina tot l’any i ho veig tant a UGT com a
l’STEI com a Comissions, que cerquen que la gent pugui tenir
una cosa que dignifiqui les persones, que és poder fer feina
cada dia, cada dia, cada dia. 108.000 persones que no fan feina.

Uns convenis que firma l’empresa amb els representants
dels treballadors, si no els agrada que ho modifiquin. Si es
donen abusos que els denunciïn als jutjats, ja els ho vaig dir a
vostès. Si vol que jo vengui amb vostès, vindré al costat de
vostès, d’aquells que tenguin clar que volen això, però no han
tengut els nassos de cridar-me cap vegada, però no culpabilitzin
el Govern, ni els grups parlamentaris perquè el conseller
Negueruela no pot fer res, no hi pot fer res, està pactat dins
aquests sindicats. 

Aquest estiu hi ha hagut les inspeccions a empreses... que
s’han trobat abusos laborals, uns percentatges, cosa que no
perseguim dins l’administració pública, eh?, no s’equivoquen,
vostès parlen de cambreres de pisos i jo els parlaré de metges
i d’infermeres que renoven contractes de dotze hores en dotze
hores, eh?, és a dir, sabem de què parlam. Hi ha situacions que
són com són. 

La consellera insular Margalida Puigserver va dir que a les
residències de gent gran concertades no es paguen ni les hores
extres ni es té un sou digne i, per què estan vostès on governen,
al Consell de Mallorca?, què punyetes prediquen a la televisió
i a la ràdio?, què prediquen?, què prediquen? Jo si fos el
conseller no ho consentiria!, així de clar els ho he de dir, és
clar, i això és la Conselleria de Treball. 

Davant tota aquesta qüestió, conseller, a nosaltres ens
preocupa que es dimonitzi, de moment, mentre no es faci la
transició amb més inversió, amb més I+D+I, amb innovació per
poder parlar d’un nou model productiu, aquests que parlen d’un
nou model productiu i no tenen clar que hi ha tot un camí de

canviar aquests gens, d’aquestes hibridacions i clonacions
perquè surti una nova forma de fer feina, un nou espai que
pugui aconseguir que el mercat laboral amb 500.000 persones
que fan feina aquí d’alta a la Seguretat Social o 400.000 i
busques llargues puguin també fer feina de cara a l’any 2028 o
2032, no diguin disbarats de dimonitzar l’únic sector que és
capaç de tenir el 85% de la gent que fa feina que és el sector
del turisme conjuntament amb els serveis, gràcies al turisme.

I aquesta és la preocupació que tenim, conseller, que
vostè... que vostè no aconsegueixi, a causa que pugui estar pres
amb Podemos, defensar, defensar, defensar, defensar un model
que tenim, que necessita una transició cap a un espai nou, però
que no és de quatre ni de vuit anys, és més de quinze, setze,
disset on pugui aglutinar com a mínim un 25% del que és
l’ocupació actual sense deixar de tenir els ous dins un paner
turístic que és important i que crec que va cada vegada a una
situació de més qualitat.

I, per favor, mirin d’ajudar les empreses perquè no hagin de
tenir només cinc mesos obert. Ahir es va dir un altre disbarat
monumental, no es creu ni en la desestacionalització de golf,
segons el PP, ni en la desestacionalització gastronòmica,
cultural o de senderisme, segons l’esquerra no “podemita”. Idò,
què creim?, què tots som empleats que cobram de la mamella
que es diu estat o administració?, creim en això?, i qui creu que
paga els nostres sous que tenim aquí?, idò els ciutadans
lògicament, aquells als quals no hem baixat l’IRPF,
especialment els de 18 a 30.000, i després l’impost de societats
que paguen les empreses. 

No dimonitzin -no dimonitzin- el que ens ha fet poder tenir
aquesta... aquesta força que deia el conseller que diu “jo tenc
aquesta força, que és la fe”, jo la tenc també, aquesta força que
és la fe, no dimonitzin el que és la força que ha canviat una
terra que no fa 55... la meva edat, no tenia gelera tothom,
televisió ni molt manco, cotxe molt manco, que hi havia
situacions crítiques de pagesia, de feina de 16 i 17 hores, que
hi havia situacions molt crítiques de gent que encara fugia i que
ens ha funcionat el turisme i que vostè conseller de Treball,
Comerç i Indústria (...) vostè té el cor, el batec, el motor del
que realment això pot funcionar, no es deixi en cap moment
desviar ni un milAlímetre per (...) ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Font, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...acab, acab. La darrera qüestió. El vot de confiança més
important que li deixam és en el pla d’indústria, aquí ens ho
jugam tot per canviar cap a aquesta mutació que a l’any 2032
pugui fer que un 20 o un 22% de l’ocupació no sigui turística.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, el Sr. Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Consejero, muchas gracias, la Consejería de Trabajo, Comercio
e Industria es aquella en la que Ciudadanos presentaba más
enmiendas, usted lo ha recordado, 18, y también aquella en la
que más enmiendas nuestras han prosperado, ya sea mediante
su aprobación, ya mediante su transacción, 10 en total, 5 y 5.

Ello nos va a permitir entre otras cosas promover cursos de
atención al público y de lenguas extranjeras en empresas
privadas, favorecer la internacionalización y exportación de los
productos en esas mismas empresas, aumentar la cuantía de la
línea de ayudas para autónomos y emprendedores en
promoción de ayudas y servicios, saldar parte de la deuda del
SOIB con empresas de formación ocupacional y con alumnos
y empresas colaboradoras en la acogida de estos alumnos,
mejorar la seguridad y el mantenimiento y las oficinas del
propio SOIB o poner en marcha la elaboración de una nueva
web del propio servicio de ocupación que buena falta le hace.

No voy a negar, pues, que estamos razonablemente
contentos con el proceso de tramitación en comisión de esta
parte de la ley. Aun así, es verdad, nos quedan unas cuantas
enmiendas vivas y son las que ahora voy a pasar a defender.

Por un lado, una relacionada con la Escuela de Hostelería
en la que se destinaba o estaba previsto destinar una partida de
dinero a mejorar la preparación en lenguas extranjeras de los
alumnos de la escuela a través de cursos, estancias y programas
de intercambio internacional. 

No descubriré nada nuevo si insisto en la utilidad de este
tipo de iniciativas que aparte de mejorar el dominio de un
idioma extranjero por parte de nuestros jóvenes facilitan
además el conocimiento de otros países y otras gentes con lo
que ello comporta de enriquecimiento profesional y personal.

También mantenemos una enmienda relacionada con la
salud laboral, consiste en una campaña de formación en
prevención y corrección de riesgos ergonómicos y
psicosociales orientada a trabajadores de distintos sectores
económicos. 

Del mismo modo conservamos otra enmienda cuyo objetivo
es ayudar a las empresas del sector primario de Baleares en el
proceso de internacionalización y exportación también de sus
productos, un proceso sin duda complejo que requiere la ayuda
de la administración y que puede facilitar mediante políticas
bien diseñadas una progresiva desestacionalización del empleo.
Se trata de una enmienda análoga a la que ya pudimos
transaccionar y que afectaba, en aquel caso, a la promoción
industrial.

También tenemos un par de enmiendas destinadas a
promover la accesibilidad de personas con movilidad reducida
en pequeñas y medianas empresas.

Y la última, a la que voy a referirme, és una enmienda que
guarda relación con el programa Visibles. Hoy en día, tanto los
cursos como las ayudas para mayores de 45 años tienen como
destinatarios prioritarios a las personas con cargas familiares,

es así y, por supuesto, nada tenemos que objetar a que tengan
esa prioridad, pero ello nos lleva a dejar desatendidas, muy a
menudo y seguramente sin querer, a las personas que viven
solas, por ejemplo, es decir, las que no pueden entrar dentro de
esta categoría, con lo que cometemos, a nuestro entender, una
injusticia manifiesta. De ahí que consideremos que en ese
programa debería reservarse una partida, una especie de
contingente, de cupo, si prefieren llamarlo así, para esas
personas desocupadas que no poseen cargas familiares, para
que, en la medida de lo posible, no quede ninguna fuera de esas
posibilidades de reinserción laboral.

Y nada más, respecto a las demás enmiendas, votaremos,
por lo general, a favor o, como mínimo, nos abstendremos,
excepto, claro está, si proceden de la ya famosa sección 34. Y
a mí, eso sí que se lo advierto, señores del Partido Popular, no
me van a sacar ninguna copia en la que yo haya utilizado esta
sección para cualquier enmienda que hayamos podido realizar,
y espero que en el futuro tampoco lleguen a encontrarla.

Y nada más, salvo felicitarnos de nuevo por la
incorporación de nuestra enmiendas a esta sección de la ley.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta. Vull començar agraint al
Partit Popular les seves aportacions en aquesta cambra al
vocabulari polític, des de fa mesos hem sentit frases com que
“el Govern es podemitza”, “Podem s’armengolitza”, i jo avui
voldria afegir a aquesta mostra d’imaginació un desig, ara que
som a Nadal, i desig que “els acords pel canvi es
negueruelitzin”.

Y es que el Sr. Negueruela ayer estuvo en Madrid, donde se
admitió a trámite, como él bien ha comentado antes, en el
Congreso de los Diputados, la modificación de la reforma
laboral, con los votos trabajando en la misma dirección del
Partido Socialista y de Podemos, y considero que lo tenemos
que celebrar en beneficio de todos, que no lo diría Ende, pero
sí lo diría Siniestro Total.

Hace tiempo que hablamos de la necesidad de modificar el
Estatuto de los Trabajadores y ayer se dio un paso importante
para evitar la precarización o que se mantenga la
precarización en las subcontrataciones. Nuestro deber, como
partidos progresistas, es proteger a los trabajadores y a las
trabajadoras, de ahí la imperiosa necesidad de solventar la
desigualdad, y yo diría que la emergencia, de que el personal
de las empresas subcontratadas tenga las mismas condiciones
laborales que la empresa principal.
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La infamia que suponen las dos reformas laborales a favor
de la destrucción de los derechos de las mayorías tuvo su
punto álgido cuando se priorizó la aplicación de los convenios
de empresa frente a los sectoriales. La consecuencia inmediata
fue la venta de los servicios que ofrecen las empresas de
subcontratación a otras a base de reducir el coste de mano de
obra, firmando convenios con sueldos más bajos y forzando a
sus empleados a aceptar las condiciones laborales más
extremas.

En nuestra comunidad, los efectos en el sector turístico han
sido devastadores, hasta el extremo de provocar que los
trabajadores prefieran no aceptar esas condiciones, a pesar de
los problemas económicos que les podía suponer.

Sí, Sr. Font, hi ha gent que ha de rebutjar feines perquè no
les pot fer, les coses no són com són, afortunadament hi ha
hagut molta gent que ha lluitat per millorar les condicions que
hi havia, i aquesta frase seva, que jo rebuig i he de rebutjar
totalment, “hi ha situacions que són com són”, no hi ha
situacions que es poden millorar, i crec que els partits
progressistes que som aquí tenim el deure justament de lluitar
perquè les coses no siguin com són ni com eren, sinó com
pensam que s’han de millorar, i que nosaltres entenem que es
poden millorar sempre. Hi haurà utopies, objectius que es
puguin assolir, i això forma part dels acords que entre tots
nosaltres establirem.

No dimonitzam el sector turístic, Sr. Font, no ho fem, no ho
dimonitzam, entenem -la Sra. Camargo tampoc, i ho ha dit
infinitament, d’acord?-, no volem, el que no volem és mantenir,
com vostè diu, tots els ous en el mateix paner. Aquesta és la
diferència, vostè, que ha defensat aquí iniciatives, diverses, a
favor de l’I+D+I, ara diu que hem de defensar a les totes el
sector turístic, hem de defensar el sector turístic perquè ens
provoca ingressos, i vostè ho deia l’altre dia, que no riquesa.
Perquè tenim aquí una roda en què la riquesa no es distribueix
entre tota la societat, els ingressos se’ls queden uns pocs i, a
partir d’aquí, els sous baixen cada any, malgrat la saturació
turística i el rècord de turistes que tenim.

Per tant, no hem de mesclar les coses, si volem diversificar
hem de diversificar i no hem d’insistir a mantenir uns rècords
de turistes, mantenint, a més, o intentar fomentar una
desestacionalització que el que faria seria augmentar els turistes
a l’hivern, però també augmenta els turistes a l’estiu, i això és
el que no podem controlar ni consentir.

Per tant, no volem dimonitzar, volem rectificar aquesta
situació i el que demanam és contenció, perquè, si no, sense
límits no hi ha futur, ja ho dèiem en diferents ocasions.

Turisme respectuós és el que demanam, Sr. Font, turisme
respectuós, i hem de crear les condicions, el clima, la legislació
perquè això sigui així. És clar que volem un turisme de
gastronomia, és clar que volem el turisme cultural, el que no
volem són altres tipus de turisme que crec que fins fa poc vostè
va defensar.

Aquests efectes del sector turístic, que podrien ser els
mateixos en altres sector, com hem vist en el sector de la
construcció també, no és una qüestió del sector turístic, és una

qüestió de les condicions laborals, de la reforma, de la
legislació laboral que hi ha ara mateix i que permetria que
aquestes mateixes condicions es poguessin produir
independentment del sector, però el problema és que aquí
vivim d’un únic sector, principalment.

Es lo que llamamos el sector o el negocio de la
precarización, Sr. Camps, ese que a usted le gusta tanto. El
negocio de la precarización, el que ayer, contra el que ayer tuvo
que luchar el Sr. Negueruela en Madrid y el resto de partidos
progresistas, ese que ustedes defienden con garras.

El Sr. Aguilera, que veo que mantiene la corbata, puede
elegir si mantiene su corbata o no la mantiene, pero el yugo que
a ustedes les aprieta para aprobar leyes, como esa reforma
laboral, mata personas, destroza la vida de la gente, y eso no se
lo perdonamos.

No quiero dejar de hacer referencia también a la
oportunidad que tuvieron ayer de aprobar nuestra enmienda
para reducir la partida de promoción turística, parece,
siguiendo en esta línea, que tuvieron un debate serio para
decidir su voto y, según parece, durante ese debate sobrevoló
el fantasma de la Junta Hotelera, y alguien de ustedes cerró la
discusión con una advertencia, a ver quién llama mañana a
Inma de Benito para explicárselo. Recordemos que es la Junta
Hotelera quien afirma que sus empresas asociadas cumplen
estrictamente con la ley y con la protección a sus trabajadores,
pero no habla de las subempresas de sus asociados que se
llevan nuestros ingresos a Panamá y que castigan a nuestros
trabajadores y trabajadoras hasta la extenuación. Y esta es la
política empresarial a la que ustedes están vinculados y la que
su aparente “podemización” no les impide defenderla aquí.

Frente a estos planteamientos deshumanizados en materia
de trabajo, frente a la ausencia de políticas preventivas en
materia laboral en los últimos años, que nos han llevado a casos
que podríamos calificar como criminales, frente al aumento
sostenido de la siniestralidad durante la pasada legislatura,
entendemos que el presupuesto de la Conselleria de Treball
supone un paso adelante que aprovecha el ciclo económico
para afrontar el reto de implantar políticas que favorezcan la
aproximación a un nuevo modelo productivo en nuestras islas,
que diversifique nuestra economía impulsando nueva industria
y potenciando la formación de las personas de nuestra
comunidad.

Usted, Sr. Negueruela, plantea con este presupuesto un
horizonte político, que ya nos gustaría que se extendiera,
además, a todas las consellerias. Nos gusta, como le decía en la
comisión, y tal y como usted me invitaba a decir, lo
compartimos, ya que forma parte dels acords pel canvi:
diversificación del modelo productivo, el reto de la mejora en
la calidad de la ocupación, y usted apelaba también a un tercer
objetivo que eran las políticas activas de ocupación.
Entendemos el estado embrionario del reto al que se enfrenta,
un reto que, además, es transversal entre todas las consellerias
del Govern, que requerirá además de un enorme consenso, no
sólo político, sino también social, y que, por desgracia, creo
que todos estamos de acuerdo -incluido el Sr. Font, al que hacía
referencia-, no habrá resultados a corto plazo, hay que
asumirlo, pero no creo que debamos resignarnos.
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Partimos de esa situación de monocultivo turístico,
dramática, y tras casi dos décadas de debate sobre la
diversificación de nuestro modelo productivo, entendemos que
el reto será a largo plazo y el recorrido no será corto, y nos da
la sensación de que ese camino aún está costando que
comience.

Usted ha hablado de sectores concretos, calzado, mueble,
el náutico, que ya iremos concretando qué es exactamente lo
que se quiere hacer con el sector náutico, la importancia de los
clústers industriales, que (...) optimizar las interrelaciones y las
sinergias entre un mismo sector, claro que sí, y en esa línea
propusimos la asignación de 1,5 millones de euros para
formación en transición energética, porque entendemos que el
sector de las renovables será uno de los que generen buena
parte de los puestos de trabajo en los próximos años y que,
además, vinculado a la rehabilitación de edificios y la mejora
de su eficiencia energética, forma parte imprescindible de
nuestro concepto de cambio de modelo.

Y siempre insistimos en la necesaria transversalidad en el
Govern a la hora de afrontar ese cambio. Y nos gustaría que no
se olvidara una premisa en la que hemos insistido durante todo
este debate, que parecemos una burbuja turística con múltiples
implicaciones y consecuencias que afectan a nuestra cohesión
social y que avanzan en el deterioro de nuestro territorio y
nuestro medio ambiente, y, por tanto, o cambiamos la forma de
relacionarnos con el medio ambiente o no habrá transición
energética ni cambio de modelo productivo.

Compartimos con usted la idea de que mejorar la
formación, de que mejorar la cualificación, provocará la mejora
de la calidad en los puestos de trabajo que se generen, y habrá
más posibilidades para abrir espacios de mayor calidad en la
ocupación. Compartimos la idea de que luchar contra la
precariedad y la explotación laboral provocará que las
empresas sean más conscientes de su obligación de respetar las
leyes laborales, sanciones mediante. No tenemos dudas de que
cada grieta que deje abierta su conselleria, cada ejercicio de
laxitud de este gobierno contra la precariedad, contra la
explotación o contra la siniestralidad, será aprovechado para
empeorar las condiciones y los derechos de nuestros
trabajadores y trabajadoras.

Usted apelaba a esa senda que nunca se ha de volver a pisar.
De ahí las diferentes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, acab. De ahí las diferentes enmiendas que hemos ido
aprobando en comisiones. Si no hacemos prevalecer la justicia
en materia laboral, si no redistribuimos los ingresos que
generamos, si un gobierno progresista, como éste, no es capaz
de transmitir que nos dejamos la piel por nuestros ciudadanos,
si no demostramos una firme apuesta por la calidad de la
ocupación, la frustración se adueñará de aquellos que confiaron
en nosotros, en todos nosotros.

Le animo a que su conselleria se empeñe en alcanzar esos
compromisos. Compartimos la idea de que han elegido la
carretera adecuada y el importe presupuestario que ha obtenido
su conselleria le dará gasolina para ir más lejos. Nosotros le
empujamos desde fuera, hay estelas en la mar.

Hasta luego, Sr. Negueruela. Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, senyors del PP, Sr. Tadeo,
veig que té un paper aquí difícil i pobre, perquè si els únics
arguments que té aquí per defensar la seva feina en
l’ocupabilitat del Partit Popular la legislatura passada en la Llei
de turisme, nosaltres en això creiem que precisament és el que
no s’hauria de fer, no? Vull dir, tant el que varen fer vostès amb
la Llei de turisme, com amb les grans superfícies, que, a més,
ens han fet caure en la infraocupabilitat precisament.

Senyor d’El Pi, Sr. Font, els mals que somnia no es
preocupi, són molts els que vetllam i treballam per les petites
i mitjanes empreses i pels treballadors, no, però li vull dir que
no està tot sol, que no es preocupi, que som molts els que
treballam per això.

(Remor de veus)

No, però li recordava, vostè ens recorda moltes coses, no es
preocupi, jo només li volia dir això.

I també ara volia entrar també a recordar una mica de què
va aquest pressupost que venim a debatre, aquest pressupost de
la Conselleria de Treball, i no la de Turisme, perquè jo fa una
estona m’he pensat si havia canviat, si m’havia trastornat i
havia passat avui de matí a debatre, diguem, la Conselleria de
Turisme, no ho sé, he tengut aquesta sensació. Per tant, sí que
volia defensar una mica per què el nostre grup dóna suport a
aquests pressuposts i per què creiem que van dirigits als
compromisos socials que, precisament, defensa MÉS per
Mallorca.

Estam contents d’aquest import, d’aquesta pujada de
l’import del pressupost d’aquesta conselleria, perquè creiem
que s’ha de combatre, l’atur és una de les xacres pitjors que té
la nostra societat actualment i que, per tant, és un puntal de
l’esforç que ha de fer aquest govern per fer-hi front i, per tant,
nosaltres hi donam suport.

La pujada del SOIB, el pla d’indústria que està previst, el
pla de dinamització comercial, l’autoocupació, l’economia
social, tot ens sembla necessari, i creiem que l’animam i li
donarem suport a totes les seves propostes, precisament, perquè
tenguin un bon fruit i vagin per bon camí.
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Un altre projecte, que no és un tema d’import, però que a
nosaltres ens sembla important, i que vostè va mencionar, el
conseller va mencionar a la seva compareixença, i que està
reflectit en el pressupost, és ressaltar aquest acord amb
l’IBESTAT de l’Agència de Turisme, ara ja que hem parlat de
turisme, precisament per fer com a aquest retrat real i detallat
d’aquestes interconnexions dels diferents sectors productius de
la nostra economia. Nosaltres creiem que això, precisament, és
un instrument útil, independentment del seu cost, que permetrà
una autoavaluació clara i precisa d’aquests balanços i beneficis
socials, d’aquí quan diem com repercuteix dins la nostra... de
quin és el repartiment d’aquests beneficis de turisme, quins
beneficis socials d’aquest monocultiu turístic i quin dèficits
també socials ens crea aquest turisme que també creiem que és
hora de posar-ho sobre la taula i avaluar-ho. Per tant, ampliar
aquest coneixement i les sinèrgies entre aquests diferents
sectors és una gran eina i nosaltres aplaudim que estigui previst
dur-ho a terme aquest 2017.

Evidentment, la qualitat, la feina i aquests pressuposts que
aniran dedicats a fomentar la qualitat de l’ocupació, continuant
les campanyes d’explotació laboral, lluitant contra la
sinistralitat, quan som a un dels llocs, precisament fa vergonya
que tinguem l’índex més alt de sinistralitat de tot l’Estat
espanyol.

Que també hi hagi una aposta ferma de més de 6 milions
d’euros per a la inserció laboral de joves, de majors de 45 anys,
de discapacitats i de persones amb risc d’exclusió social,
creiem també que és important tota aquesta tasca.

Les polítiques actives d’ocupació social, el SOIB, ens
semblen imprescindibles en el moment que ens trobam i que ja
he dit que crec que l’atur en aquests moments és una de les
xacres, precisament, que du més desigualtat i més pobresa a la
nostra societat.

Bé, ja ho ha dit el conseller, la recuperació d’aquests agents
locals que s’ha fet possible i que el PP havia desmantellat,
perquè ho he dit bé, recuperació, vol dir que abans hi era, el PP
els va treure i els va llevar i, per tant, aquest govern és el que
ha fet possible que tornin a ser als municipis per ajudar
precisament aquests pobles i els municipis i ajudar la gent que
viu allà a trobar solucions i millorar la seva situació laboral,
creiem que és molt important.

La formació professional, la formació dual, la formació
contínua també de les persones ocupades; és trist que
actualment parlam de persones ocupades, persones que tenen
treball pobres, per què? Perquè no tenen opció a un treball i a
un sou que els permeti viure amb dignitat. Per tant, creiem que
també si amb la formació es pot ajudar que trobin un millor
salari, un millor... vull dir, uns ingressos majors, crec que és
molt important. Serveis d’orientació, la intermediació, tots ens
ho sembla, crec que tot això és important.

Per tant, nosaltres donam, de qualque manera, l’enhorabona
una mica a aquestes polítiques que s’han plantejat que van
encaminades sobretot a la formació per fer front a aquests
dèficits que té de precarietat i de desigualtat i que precisament
xoquen amb aquesta... quan acabam l’estiu, no?, que tenint les
millors temporades turístiques i no es reflecteixen en aquest

benestar social. Això ens hauria de fer empegueir, per això som
aquí amb la voluntat política, jo crec que aquest govern ho té
clar, totes les conselleries i tots els consellers i tots els que hi
donam suport, que precisament això és la pitjor vergonya. No
pot ser tenir les millors temporades turístiques i continuar amb
els nivells d’atur, de desigualtat i pobresa en la nostra
comunitat. Aquest és el problema real que hem de lluitar.

Per tant, consideram que són positius aquests canvis
substancials, creim que aquest pressupost pot ajudar a combatre
precisament això, igual que altres que hi ha a altres
conselleries, però en aquesta precisament en aquest sentit. Per
tant, no només parlar, com parlen vostès, de creixement
econòmic i de parlar del PIB i del nombre d’afiliats... nosaltres
sempre hem defensat que hem de parlar d’altres indicadors.
Hem de parlar d’altres indicadors, hem de parlar de qualitat de
la feina, ja ho hem dit, es posa damunt la taula, hem de parlar
d’estudiar exactament aquests beneficis. 

Sobre les esmenes, sí, volia fer una petita referència, molt
petita. Ja s’ha dit aquí, pequen vostès del mateix de 2016 i
segurament del mateix, com ha dit el Sr. Tadeo, del que
pecaven els nostres diputats anteriors. Però jo li voldria fer una
reflexió, perquè no sé, ara m’ha fet ganes entrar en aquest
debat, no? Hi ha nou esmenes per més de 14,5 milions d’euros
que proposen no pagar interessos ni amortitzacions bancàries.
Com han dit vostès, això ja es feia, és un costum. Però vostès,
amb el PSOE, són els que varen modificar la nostra
Constitució, de forma clandestina varen modificar l’article 135
precisament per dir, que diu,  la santa Constitució que no es pot
tocar, i diu exactament aquesta modificació que els crèdits
bancaris, el seu pagament, gozará de prioridad absoluta y no
podrán ser objeto de enmienda o modificación. Són vostès els
incoherents, vostès ho varen aprovar a la Constitució, no, no,
vostès varen fer les esmenes, Sr. Tadeo, que és vostè que ho ha
posat, és vostè l’incoherent. 

Vull dir, jo li diria, a veure, ja li agradaria a vostè... i si li
votàssim a favor creu que l’Estat l’encalçaria com a la Sra.
Forcadell? Vendria aquí l’Estat i encalçaria la presidenta
d’aquest parlament...

(Alguns aplaudiments)

... per haver votat una cosa en contra de la Constitució?
M’agradaria veure-ho, m’agradaria veure-ho... no és que clar,
vostès creuen que fan les coses, però tot té conseqüències. Clar
que sí. Hi ha hagut un parlament que ha votat una cosa
totalment... aquí vostès considerarien que voten una cosa i
tenen totalment dret i votarien en contra d’un article
constitucional que vostès, amb els senyors del PSOE, varen
aprovar amb total clandestinitat, l’article 135 donant prioritat
als bancs en contra de la gent. Sí, senyors del PP, això varen fer
i això precisament és el que vostès amb aquestes esmenes que
continuen... nosaltres a això no li teníem tanta por, són vostès
que ho varen canviar, que quedi clar, que quedi clar. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, nosaltres no votarem cap de les seves esmenes pels
mateixos motius que vàrem expressar a la comissió. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / fascicle 4 / 21 de desembre de 2016 3603

Al Grup Mixt jo crec que s’han acceptades... deu... s’han
transaccionades o acceptades deu esmenes, crec que s’ha fet un
esforç per trobar un equilibri. És veritat que queden esmenes a
les quals hi votarem en contra perquè ens mantendrem en el
nostre vot, crec que la majoria estan previstes, són accions que
ja estan previstes en aquest pressupost. 

Sobre les esmenes del Grup Podemos s’han acceptat i
nosaltres hi estam d’acord, s’ha acceptat set esmenes i jo crec
que també val la pena dir que en positiu perquè creim, per la
meva part i crec que per MÉS per Mallorca, podem defensar
que és veritat, tenir personal i formació cap a la transició
energètica és positiu, li donam suport, per a nosaltres és molt
positiu. Que realment hi hagi fires de treball a Eivissa i a
Menorca? És positiu. Idò sí, nosaltres en aquest sentit ho hem
aprovat conscientment i perquè creim que és una millora
important. Que la formació dual en tecnologia és important?
Idò sí, també hi estam d’acord.  Que l’economia social
garantida juvenil i per a majors...? També. 

En conclusió, nosaltres, MÉS per Mallorca, hem fet, crec
que aquest govern consideram que ha fet una bona carta als
Reis, una bona carta als Reis per a 2017 i duran més ajuts i
formació per combatre l’atur dels joves, majors de 45 anys,
aturats de llarga durada i la inserció laboral de discapacitats,
molt més duran regals en aquest sentit que en quatre anys que
va governar el Partit Popular. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Permetin-me que comenci
amb una petita digressió, però d’alguna manera per justificar
per què el nostre grup parlamentari rebutja les esmenes a la
totalitat i dóna suport al pressupost de la Conselleria de
Treball. Ve donat per una anàlisi que vaig llegir fa poc, era una
reflexió sobre el desconcert de l’esquerra, el desconcert de
l’esquerra que, doncs, fa trenta o trenta i tants anys que dura
davant un missatge de la dreta molt potent, molt clar, molt
meridià, l’esquerra ha estat buscant durant trenta anys
alternatives, solucions, d’alguna manera per reconfigurar un
discurs que havia quedat antiquat. Aquesta anàlisi posava una
hipòtesi molt interessant intentant comparar els països on hi ha
hagut extrema dreta i països on no ha sorgit una extrema dreta.
La hipòtesi consistia a dir que en aquells llocs on l’esquerra ha
estat fidel als problemes de la pobresa, de la desigualtat, de la
justícia social i els ha posat en un primer terme són llocs on
l’extrema dreta ha tengut molt més difícil per fer penetrar el seu
discurs en els barris obrers sobretot, perquè lamentablement
sabem que l’extrema dreta treu els seus vots dels que són
víctimes. 

Per això, supòs que tots mantenen amb nosaltres, adherint-
nos al crit de guerra de Podemos de “negueruelízate”, nosaltres

també estam totalment... veiem que on, evidentment també en
pressuposts d’altres conselleries, però en la seva es veu
clarament com hi ha aquesta aposta per fer... és a dir, amb tota
l’obertura de mires, amb totes les noves idees que facin falta,
però de fer una política d’esquerres clàssica de lluitar contra la
pobresa, de lluitar contra la desigualtat, d’afavorir la justícia
social. 

Per això també, i ara que parlava Podem, ja ho he dit alguna
altra vegada, però vull aprofitar l’avinentesa per dir-ho perquè
també, doncs, una de cal y otra de arena, com diuen, crec que
és molt important que a Espanya hagi estat un moviment
d’esquerres que hagi estat capaç de recollir aquest malestar que
a altres llocs ha estat capaç de recollir l’extrema dreta. Per això,
ho hem d’agrair i esperem que per molt de temps puguem
configurar, amb tots els acords que facin falta amb els
companys del PSIB també, només faltaria, però siguem capaços
de ser plurals i d’entendre’ns, com deia el conseller, per fer
front en aquest cas al Partit Popular, que també he de celebrar
que no sigui un partit d’extrema dreta, també ho hem de dir,
eh? Ja saben que no acceptam la seva hipòtesi del centre
reformista, però també hem de reconèixer que en això tenim
sort, tenim sort que almenys un partit com el seu també ajuda
que l’extrema dreta a Espanya estigui més, més... difuminada.
Ja veuen que... ja veuen que em censuren els meus companys.

Bé, anant ja directament, i amb això ja don per escatat el
discurs de... la intervenció de totalitat. He explicat per què
donam suport a aquest pressupost. 

Anant a les esmenes. La veritat és que tenia molta por, Sr.
Tadeo, de fer-me pesat amb el tema de la secció 34, però crec
que ha donat el seu fruit perquè vostè ja ha canviat d’actitud,
perquè als primers debats que hem fet la secció 34 semblava
que als seus companys els entrava per una orella i els sortia per
una altra, vostè almenys ha estat més sensible i ha vengut amb
les fotocòpies a mode d’escut, la qual cosa em fa veure que
vostè, que és una persona seriosa, no es troba còmode d’haver
presentat aquestes esmenes. Per tant, veig que hi ha un canvi
d’actitud i tal vegada de cara a l’any que ve ens haurem
d’estalviar parlar tant de la maleïda secció 34.

Vostè ja es va curar en salut en comissió, vostè amb això ja
va endavant dels seus companys, es va curar en salut i ens va
dir, “aquestes són les meves esmenes, que les baixen si volen,
per via de transacció en poden proposar una altra baixa”; és a
dir, ens va venir a dir que li féssim la feina. Vostè proposa les
altes, i com que ja sabia que les baixes eren impresentables, ens
deia “estic obert que em proposin les baixes”. Però, Sr. Tadeo,
li recordo que la importància i la grandesa de la Llei de
pressupostos és que tan important és l’alta com important és la
baixa; o sigui, la Llei de pressupostos és el paradigma de
l’elecció pública, elecció pública, és a dir, prioritzem una cosa
respecte de l’altra, i per tant la Llei de pressupostos és l’alta i
la baixa, i tan important és una com important és l’altra. Vostè
no vengui a dir-nos que nosaltres li proposem les baixes! Sí,
això és el que vostè ens va dir en comissió, que li proposéssim
les baixes de les seves esmenes. No, qui ha de proposar les
baixes de les seves esmenes és vostè, perquè vostè ens ha dir
què està prioritzant, i ens ha de dir “jo vull fer això i vull que
deixi de fer açò altre”, i açò és el que malauradament no han fet
vostès amb les contrapartides que ens han proposat, que com ja
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s’ha dit, i em sap greu fer-me pesat, moltes van contra la secció
34.

Que les forces que em són properes ho han fet en el passat?
Doncs li dic molt clarament que ho censuro exactament igual.
Jo no sé en quines circumstàncies ho van fer, no sé en quines
circumstàncies ho van fer; m’imagino que devien ser diferents,
però si eren les mateixes, ho censuraria igual. Però de totes
maneres, Sr. Tadeo, apliqui’s el seu propi discurs, perquè vostè
diu que deixem de parlar del passat, que mirem endavant;
doncs jo, per favor, li demano que s’apliqui el seu propi
discurs, mirem endavant i no ens vingui a explicar què s’estava
fent fa dos anys abans, perquè de tots és responsabilitat la
millora constant de la vida política, perquè tots sabem que la
política està molt desprestigiada, i per tant si hi ha coses que en
el passat s’han fet que trobem censurables, home, no les
imitem, intentem-les canviar i entre tots millorarem la praxi
política, que bona falta ens fa.

Evidentment vostè té tot el dret de fer això, a no fer
esmenes, diguem-ne, serioses, perquè no tenen una
contrapartida viable, però com ja he dit altres vegades en
debats similars si vostès no es cansen de justificar les seves
esmenes em permetran que jo tampoc no em cansi de justificar
la seva improcedència. Per tant amb això ja don per respostes
i don per argumentat el rebuig a les seves esmenes.

Només li faré una pregunta, que m’agradaria que s’ho
prengués com una oportunitat. Vostè, que el tinc, com ja li he
dit, per una persona seriosa, vostè, a part que fa dos anys i anys
anteriors els grups que avui governen han presentat esmenes
d’aquest tipus, a part d’aquesta explicació, té alguna explicació
més, vostè que és una persona seriosa, per justificar afectar la
secció 34? Té alguna altra raó per justificar davant dels seus
electors aquesta actitud tan poc seriosa, vostè que representa el
partit d’ordre a Espanya?, davant dels seus electors, gent
seriosa, gent treballadora, gent complidora; com els ho explica?
A mi m’agradaria que si té alguna única raó per justificar que
vostè hagi fet això, doncs jo li dono una oportunitat; si me la
dóna, escolti, jo li faré un tal del vídeo i el penjaré a les xarxes
socials; a veure, el repto que em doni una raó, només una, a
part que fa dos anys els grups majoritaris ho van fer, per haver
afectat la secció 34.

I dedico els últims minuts de la meva intervenció a les
esmenes del Grup Ciutadans, lògicament..., les vuit esmenes
que queden de Ciutadans, i aniré una per una; les rebutjarem
totes, tal com ja els grups de la majoria els vam dir en comissió.
La de l’anglès a l’Escola d’Hostaleria la trobem fora de lloc
perquè ja se’ls prepara, ja reben classes d’anglès, i a més
tampoc no estem d’acord amb la baixa que proposen. Respecte
de la campanya de formació en prevenció de riscos laborals, ja
està prevista a l’estratègia de salut laboral, i per tant tampoc no
la veiem necessària. Respecte de la internacionalització i
l’exportació, proposen que vagi en contra de fons FEDER que
són finalistes, per tant tampoc no és viable aquesta esmena.
Respecte de la 16315, d’accessibilitat de persones de mobilitat
reduïda a PIME, considerem que és una competència dels
ajuntaments, i a part afecta a partides claus de la Direcció
General de Comerç, que tampoc no veiem prescindibles.
Respecte d’ampliar el programa Visibles, ja es preveu en les
polítiques que estan previstes en el marc del SOIB, igual que en

l’esmena següent per fer millores a l’oficina del SOIB de Jordi
Villalonga. I per acabar, respecte de la 16325, promoure
l’accessibilitat de persones de mobilitat reduïda, considerem
que no és competència de l’IDI, perquè és una esmena
d’afectació que vostès afecten al pressupost de l’IDI i creiem
que no és competència d’aquest organisme. I, per acabar, la
16326, de suport al sector primari, òbviament no és
competència d’aquesta conselleria, que si de cas s’ocupa del
sector secundari.

I per tots aquests motius votarem en contra de les esmenes
que queden vives; agraïm que valori l’esforç que s’ha fet per
acceptar-ne un gran nombre, tal com es va fer en comissió. I
això és tot. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bona
nit. El debat aquest s’allarga, s’allarga molt, i m’agradaria
parlar primer del pressupost per justificar les esmenes a la
totalitat al contrari.

Miri, a veure, Sr. Tadeo, vostè ve aquí i diu que aquest
pressupost està molt bé, aquest pressupost està,
quantitativament -quantitativament, quantitativament-, està molt
bé, però no genera ocupabilitat. Un pressupost no genera
ocupabilitat, l’ocupabilitat la generen les polítiques que es
desenvolupen a partir de l’aplicació dels diferents capítols del
pressupost; l’ocupabilitat es fa quan s’apliquen polítiques
decidides per augmentar aquesta ocupabilitat de les persones,
tant de les persones com de les empreses. 

Jo això és el que vull que entengui, i crec que aquests
pressupostos sí que compleixen la finalitat pel que són, i per
una banda és la finalitat del que hi ha en els acords del canvi,
que és rescat a la ciutadania i impuls a l’economia; per què dic
això?, perquè aquests pressupostos reflecteixen, pel que fa a
l’economia, una sèrie de polítiques que faciliten la
diversificació; faciliten la diversificació, faciliten el
desenvolupament dels diferents sectors econòmics, tant el
secundari com el terciari, a través de polítiques molt concretes
per les quals s’aposta amb molts de sous. I, per altra banda,
compleixen els acords del canvi pel rescat a la ciutadania
perquè donen a la ciutadania totes les eines per augmentar la
seva ocupabilitat. L’ocupabilitat no la generen sols les
empreses, l’ocupabilitat també la generen les pròpies persones
que mitjançant la seva formació, la seva qualificació, la seva
requalificació, la seva actualització i el seu esforç fan que cada
vegada tinguin més fàcil l’accés a una feina que ha de ser
digna. Per tant la feina d’aquest govern és fer que aquestes
persones puguin accedir a llocs de treball dignes.

Pel que fa a l’activitat econòmica, ja ho hem dit: tenim una
aposta molt important pel sector industrial a través d’aquest pla
d’indústria que es posarà en marxa. Clar, segons el panorama
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d’aquí durant la crisi tot era crisi, no es podia fer res. No es
podia fer res, no, no es va fer res per poder aturar la devastada
de la indústria, i això no s’ha recuperat. 

També hem de dir que des d’aquest pressupost es fa un
esforç molt important per donar suport al petit comerç; la
Direcció General de Comerç fa actuacions molt importants per
actualitzar-lo; tenim actualitzacions i accions en eComerç, per
exemple, que és una manera de posar el petit comerç... és una
manera de recuperar un teixit econòmic que hi ha, i això també
augmenta l’ocupabilitat. No sols augmenta l’ocupabilitat amb
les grans superfícies; amb el petit comerç s’augmenta
l’ocupabilitat i molt. Donant suport a l’autoocupació també
s’augmenta l’ocupabilitat, i la dedicació de més d’1 milió,
quasi 1,5 milions d’euros, per a feines d’autoocupació també
augmenta l’ocupabilitat.

Un altre element que s’ha tingut en compte i que crec que
forma part d’aquest rescat a la ciutadania és l’impuls per part
d’aquesta conselleria..., l’impuls no, el rescat per part d’aquesta
conselleria de la responsabilitat social corporativa. Vostès la
legislatura passada la van desballestar. La responsabilitat social
corporativa la van desballestar. Això també augmenta
l’ocupabilitat perquè permet que les persones tenguin un millor
treball i en unes condicions millors respecte de la conciliació i
altres elements.

Però anem a una altra banda, que és el rescat a les persones,
com aquesta conselleria aposta pel rescat a les persones a través
del SOIB, el Servei d’Ocupació, un servei d’ocupació que
durant la legislatura passada no és que... va ser oblidat, és que
va ser desmuntat, un servei d’ocupació que va ser abandonat,
abandonat en infraestructures, abandonat en orientació i
abandonat en intermediació. Què tenim ara?, recuperar això. 

És clar, vostè diu “no, és que millora quantitativament”, és
clar que millora quantitativament, si tenim un... pressupost del
SOIB que passa de 42 milions a 74, és a dir, un augment del
45%, jo crec que és un impuls important. 

Quantitativament és un impuls importantíssim, en alguna
cosa hem de dedicar tots aquests milions, a què els dediquem?,
per una banda, u, millorar les infraestructures, sí, millorar les
infraestructures, tenim el problema de determinades oficines,
les quals estan en estat deplorable i ara s’aposta per recuperar-
les; per què més s’aposta?, s’aposta per l’orientació, s’aposta
per la intermediació. 

La intermediació també genera ocupabilitat. L’orientació
també genera ocupabilitat perquè l’orientació i fer un itinerari
professional a les persones els augmenta la seva ocupabilitat i
això va lligat a la formació, una formació que és molt
important, tant formació de caràcter inicial com és a través del
SOIB Jove i els programes de garantia juvenil, una formació
posterior a través de les beques Èxit i una formació contínua a
través de la formació professional ocupacional que permet per
una banda requalificar i per una altra banda permet augmentar
l’ocupabilitat. I això sí que augment l’ocupabilitat. 

A més a més, es fan actuacions directes en aquella població
diana d’aturats de llarga durada que són més vulnerables i per

això tenim Visibles i els altres colAlectius de caràcter
vulnerable.

Què vull dir amb tot això?, que vostè aquí i presenta una
esmena a la totalitat del SOIB, llavors no ho entenc,
expliqui’m-ho. Per què la posa?, perquè no respon a la realitat,
què no respon?, que no n’hi ha prou augmentant un 45%?, això
és el que no acabo d’entendre o que ens hem passat?, és a dir,
li dediquem massa sous a l’ocupació, per tant, no ho sé.

Després parla de... respecte de les esmenes a la globalitat he
de dir que bé, ja se li ha dit que el tema de carregar-ho al famós
deute, és clar, vostè ve aquí a portar la fotocòpia, però és clar,
no explica les circumstàncies, això -com vostè diuen- està tret
de context, és clar que està tret de context, quan vostès
governaven, una, governaven fent una previsió excessiva de
deute, mentre retallaven per un costat per l’altre costat anaven
augmentant la partida de deute, però això no es podia tocar, i
l’altra, ara vénen aquí i com que sí que es pot tocar deute, que
jo no dic que no es pugui tocar deute, però sí que... el que passa
és que s’han passat de frenada, s’han passat de frenada, no pot
ser que a una partida que tengui 77 milions facin esmenes per
a 105 milions d’euros, per tant, aquestes no es poden...

A més, si analitzem les esmenes més detingudament vegem
que hi ha esmenes que estan referides a competències que no
tenen, hi ha esmenes que com que necessita passar...
competències, posar sous, idò posa seguretat laboral a
ajuntaments, seguretat laboral a consell, això, no tenen
competència, no tenen competències, hem de dotar les
competències i deixar les altres, a més a més hi ha tota una
sèrie d’actuacions molt importants que són el Pla d’ocupabilitat
i altres, i la resta d’esmenes no es poden acceptar perquè són
esmenes que vostès posen quan hi ha coses que ja hi són, el que
passa és que diuen que no n’hi ha prou, per un costat diuen que
no responen a la realitat, que jo pensava que era que n’hi havia
massa, però per l’altra banda diuen que no n’hi ha prou, que en
volen més encara. Si jo crec que augmentant el pressupost del
SOIB un 45% no és prou, ja a veure... hem passat de zero a
cent o de cinquanta a cent, hem doblat el pressupost del SOIB. 

Per tant, crec que aquestes esmenes a la totalitat no tenen
cap raó de ser i les esmenes a la globalitat tampoc. 

L’única que... nosaltres sí que apostem per la formació, ja
li vaig fer l’oferiment de la transacció de formació, que vostè...
no entenc per què no, perquè l’augment d’ocupabilitat..., això
sí que augmenta l’ocupabilitat!, per què no va voler acceptar
l’esmena?, per què no va voler acceptar una transacció d’una
esmena de 4 milions d’euros per a formació?, perquè l’únic que
li demanava és: canviï el text, canviï el text, canviï’l, en
comptes de posar “Aa centres privats” que sigui “a centres de
lliure concurrència”, per tant, el que li corresponia...

I per acabar, he de dir que les esmenes de Ciutadans no les
podem acceptar, ja vaig explicar al Sr. Pericay els motius en
comissió, hi segueixen estant, crec que no poden ser
acceptades, i també crec que el Sr. Castells li ha fet una
explicació prou important de cadascuna de les esmenes i per
tant no les podrem acceptar, tampoc.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Senyor portaveu del Grup Socialista, Sr. Casanova, el tema de
la transacció que vam fer a l’esmena que vostè ara acaba de
comentar, jo li vaig dir que, en qualsevol cas, perquè no tenia
en aquell moment el text, vostè ho va dir en aquell moment,
que avui decidirien si continua mantenint la transacció l’esmena
pot quedar aprovada, per tant depèn de vostès. En aquest sentit
li vaig dir el que li vaig dir, a comissió li vaig dir que si es
mantenia la transacció la podríem aprovar perquè l’acceptaria
i així és com li dic ara.

Quan vostè em parla del SOIB que ha millorat, escolti, el
conseller el mes d’abril va dir que en dues setmanes tendria
solucionat el tema dels auditors laborals, que tendrien una
estabilitat, (...) aquells que han d’orientar els aturats; doncs a
dia d’avui o la setmana passada no ho sabem, ara diu que ja
està. La qüestió és que no la tenien i no sabem quina garantia
d’estabilitat laboral li donaven.

Sr. Castells, el tema de les baixes, en trobarien d’arguments,
en trobarien d’arguments perquè segur, segur que, com que és
una... només per dir-li que és una previsió que tenen
d’interessos, que, a més fluctuen, aquí ja podria agafar qualque
cosa. Però, al marge d’açò, vostè com justifica que vostè no em
parli ni aprovi cap esmena de la resta que no van a càrrec
d’açò, ni tan sols hi he fet menció, li podria dir el mateix. Jo
només he volgut focalitzar el debat o dir-ho perquè es poden
considerar moltes coses, però la coherència quan la demanen ha
de ser coherència per a tots.

Igual també li puc dir, en comissió es trastoca el pressupost,
el que li havia dit abans, es trastoca el pressupost aprovant
esmenes de Ciudadanos i de Podemos per 13 milions d’euros.
Què és que el conseller no sabia què fer amb aquests 13 milions
d’euros? Jo crec que no, probablement són esmenes que el
conseller ja tenia previst, o el Govern, la seva conselleria tenia
previst què anava a fer en aquest sentit. I bé, com que em
demanen el mateix, li diré (...) perquè estiguin contents us dic
que sí, però realment les esmenes que vam presentar eren coses
que la conselleria anava a fer, o donar de baixa una partida
64000, d’immobilitzat immaterial, qui sap què hi ha allà dintre,
o és que no hi ha res? Si no hi ha res, (...) Vull dir, ho podríem
parlar molt i justificacions en trobarien.

Al marge d’açò, el que not a faltar de tots els grups
parlamentaris que donen suport al Govern i és el mateix que li
he dit al Govern, que davant prop de 80.000 aturats no fan
perquè les empreses puguin crear ocupabilitat, s’omplen la
boca d’un canvi de model productiu, però al final Podemos, a
la secció de Turisme, i avui també ho ha fet d’una manera molt
suau i molt (...), però el que li fan és una esmena a la totalitat a
la seva acció de govern d’aquest any i mig que duen, per què?
Perquè tenim 80.000 aturats, segons l’EPA són 82.000 o més,

i vostès no en parlen, no en parlen. Vull dir, ja està, ara tot va
bé, empleo de calidad, bé, empleo de calidad, com diu el
conseller, i als aturats que no els hem de donar una oportunitat
perquè tenguin feina i puguin arribar a final de mes i puguin
tenir una economia estable? No, però açò ja, que era un
problema amb el Partit Popular quan governava, doncs ara ho
ha deixat de ser. Si no li agradava la Llei agrària, la Llei
turística i la Llei del sòl, doncs facin qualque cosa, el que no
poden fer és derogar i no crear aquesta ocupabilitat.

Perquè sí, és cert, no sé qui ho deia, han estat a la millor
temporada turística, i veure que tenim... les darreres xifres del
novembre són 70.000 aturats, i que no han canviat el cicle en
aquest sentit de governi qui governi quan acaba la temporada
turística, les xifres d’atur tornen pujar, i vostès era el seu gran
lema del pacte de governabilitat i aquest canvi de model (...),
doncs no ho aconsegueixen de cap de les maneres.

Per tant, nosaltres creiem que les esmenes aquestes a la
totalitat estan justificades i els diré no tan sols aquí, sinó
pràcticament a totes les seccions que tenen a veure amb els
sectors productius, perquè senzillament el que fan és funcionar
per inèrcia i, desgraciadament, aturar totes aquelles mesures
estructurals que hi havia.

I al portaveu de Podemos, que parlava i en to de broma de
l’esmena de 3 milions d’euros de la promoció turística, Sr.
Jarabo, vostè pensa a qualque moment que nosaltres aquesta
esmena l’anàvem a votar conjuntament amb vostè? Vostè s’ha
muntat una pel·lícula i el que no ha de fer és fer més
documentals, que ja sabem que els ven molt bé.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Recuper el bolígraf que havia deixat aquí abans.
Senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, ja li dic, el més
important és el pla d’indústria que té enguany com a repte, amb
diferència, ja l’hem analitzat, hi proposarem millores i ens
posicionarem, els distints ajuntaments ja han començat amb una
moció. I aquest “daixò” pivota sobre tres qüestions: un
programa per combatre la destrucció de més teixit industrial; un
segon, que sigui un programa per recuperar part del teixit
destruït per la deslocalització per recol·locar una altra vegada,
i una tercera, un programa per atreure activitat industrial
deslocalitzada per altres regions i països, i un programa per
estimular la implantació d’entitats de control de mesura de
l’activitat industrial, és a dir, certificats de l’entitat nacional
d’acreditació, l’ENAC.

És a dir, volem que s’incentivin especialment les activitats
industrials que quedin connectades especialment, i a veure si
ara ens assabentam del model, especialment amb el model, amb
el sector primari, que quedin connectades al sector primari de
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la nostra comunitat, i amb les zones més afectades per la
desindustrialització que hi ha hagut aquests darrers 25 anys,
que quedi clar quina és la nostra prioritat, no li parlam de
turisme. Perquè n’hi ha que buuu!, estan com a bojos amb el
turisme, ara en parlarem.

Per aquest motiu, El Pi votarà a favor de les esmenes de
diferents grups que duen aquest mateix camí, així com a
d’altres que atorguen una partida econòmica més valenta per
ajudar el petit i mitjà comerç, així com els incentius per a la
contractació d’aturats de llarga durada o l’aposta en prevenció
de riscs laborals que, entre d’altres, proposa el Partit Popular;
és a dir, els que van dins aquesta filosofia els votarem a favor.

Dit això, Sra. Campomar, això ja veu quina quantitat de
públic tenim, fa por, aquest sistema de debat l’hem de canviar,
no serveix, està caducat, caducat, caducat, caducat.

(Alguns aplaudiments)

I sortim aquí i fem el paper que, amb llibertat, cadascú pot
fer. És clar, li he de dir al Sr. Castells que s’ha d’adonar que no
hem esmena a la totalitat, per la qual cosa quan en fem una la
fem amb total llibertat del que pensam, com aquesta vegada
que no n’hem feta cap; ahir li deia vostè a la Sra. Sureda i ara
avui li ha dit al Partit Popular, llibertat és el que ha de menester
aquest espai i poder tirar endavant.

Sr. Jarabo, tenim un incendi dins ca nostra i en lloc de
posar-hi aigua hi posam benzina, amb una mesura errada,
repetesc, amb una mesura errada, com és la
desestacionalització. Jo no he dit que la desestacionalització
sigui una mesura errada, vostè Sra. Camargo, vostès els de
Podemos diuen que la desestacionalització és una mesura
errada. Pensam que la desestacionalització és totalment errada
quan es tracta d’invertir en turisme de golf, ja ho veuran vostès
al tuit que hem posat -miram cap allà-, i quan es tracta
d’invertir en turisme d’hivern. Llavors, PP i PSOE i membres
del Govern, estan d’acord amb que estam en desacord? Amb
qui? Amb Podemos. Com vostès, com vostès estan en desacord
amb Podemos envers mi. Surtin al carrer, he parlat amb gent
que s’ha passat aquest estiu treballant i ara estan rebentats i no
volin que els truquin per tornar a rebentar-se més. Jo no vull
que ningú es rebenti, però jo no vull que es dimonitzi una
indústria que mentre..., una indústria que té menys empreses
hoteleres que empreses que vivim dels turistes que venen als
hotels; són molts més, desenes de mils més els que tenim
empreses que no són hoteleres i que no vivim de tota aquesta
retòrica que hi va haver allà a Podemos, que continua en el
vídeo, ja el veuran, és a dir, que el que no tenim és per fer feina
si no hi ha una altra forma que es gastin doblers a les Illes
Balears. Amb la qual cosa, dimonitzar el turisme, demostrar
aquesta falta de lleialtat per Podemos al Govern, que li donen
suport, ahir va ser penós.

Vostès s’ho prendran a broma, si aquí la gent ens miràs
aquests disbarats no els dirien, no els dirien, però la gent no ens
mira. I és clar, i es fan comptes que això és fer gresca, i això és
una responsabilitat, tal vegada quan tenguin més anys
s’adonaran.

Moltes gràcies. Es prestado el voto, así de claro. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús, per a bé de tots.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Sí, simplement, voldríem saber la
redacció exacta de la transacció, com ha quedat finalment,
perquè, en principi, sí que hi podríem donar suport.

I simplement, jo entenc, Sr. Font, amb l’estima que té als
nostres portaveus del Grup Parlamentari de Podem, i li
insistesc, no dimonitzam el turisme, ho pot repetir mil vegades,
no ho fem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no ho fem, intenta pressionar la nostra portaveu, però
tampoc no ho ha dit, ara vostè aquí ho ha explicat, no es tracta
de dimonitzar, no es tracta d’això, es tracta de contenir. És clar
que estam a favor de certa desestacionalització, però hem de
concretar com s’ha de fer aquesta desestacionalització, perquè
no ens saturi més el turisme a l’estiu.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Breument, Sra. Presidenta. Bé, el que ha contestat el Sr.
Tadeo del Partit Popular m’ha convençut que precisament
aquests pressuposts van ben encaminats, perquè si l’única eina
que ells consideren per augmentar l’ocupació era la Llei de
turisme, mal anàvem i gràcies que hem aturat aquest mal somni.

Nosaltres creiem en la formació, creiem a fer un pla
d’indústria, amb una dinamització comercial, a fer plans
d’autoocupació, d’economia social, etc. Creiem en la gent i en
la formació, perquè puguin tenir una vida digna i millors
salaris, cosa que vostès no creuen, tal vegada ho prediquen,
però no ho fan, segur.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, he trobat genial
quan li ha dit al Sr. Jarabo: vostès creuen que nosaltres
haguéssim donat suport? I m’ha fet pensar, m’ha fet pensar,
vostè diu que no era una pel·lícula, jo no hi entenc tant com el
Sr. Jarabo del tema audiovisual, però jo, la veritat és que tots
els seus anar i venir amb l’esmena de Podem, dels 3 milions,
més aviat em sembla una Sicko com, cada vegada que el Sr.
Gijón amagava amb votar a favor, no es que, claro, no hacen
ni una cosa ni la otra, i ens feia por que votaria l’esmena de
Podemos, pensava, ostres, estaria bé que tinguéssim uns riures
enllaunats, ara que volem fer innovacions en el Parlament,
perquè llavors, quan fan aquestes bromes, poséssim els riures
enllaunats i ja sabríem que no ens hem de preocupar per la
possibilitat que votin l’esmena de Podem. Perquè jo,
sincerament, vaig pensar que sí que serien capaços de fer-ho,
però bé, ja veig que, per sort, no hi ha tanta capacitat de
sorpresa, no hi ha tanta capacitat de sorpresa.

(Remor de veus)

Escolti, vostè m’ha dit, vostè m’ha dit que no he fet cap
menció de les partides que no anaven contra la secció 34; miri,
de 21 esmenes, 9, com ja s’ha comentat, anaven contra la
secció 34, de les 12 que queden, 5 anaven contra el pressupost
de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, però és
que aquest crèdit ja se l’han gastat amb la resta de seccions,
vostès es pensen que..., amb aquesta obsessió que tenen amb la
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports es pensen que
és la bota de Son Ferriol, i que vostès poden anar imputant,
imputant, imputant aquí i, amb partides, que aquí matí ja li he
dit a la Sra. Fernández que ja s’havia passat de frenada, perquè
només ella sola ja havia gastat més del que hi havia, vostè, amb
aquestes (...) que li dic, continua gastant d’aquí. Per tant, em
sap greu, però no he fet menció, però ja veu que en podia haver
fet.

(Remor de veus)

Això per no dir de les dues esmenes en què tira mà de la
Direcció General de Recursos Hídrics, que em sembla que
compartirà amb mi que és una prioritat d’aquesta comunitat
autònoma i per tant motius per rebutjar-les, com pot veure, en
tenim molts.

En definitiva, Sr. Tadeo, li he demanat una sola raó, una
sola raó que vostè pugui donar als seus electors per justificar
que vagin en contra del deute. No, m’ha dit: en podria donar
moltes, però donar-me’n no me n’ha donada cap. Per tant,
l’oferta de fer-li un vídeo, ho sento, però queda caducada.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments, rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, dir que sí que
acceptem la transacció, la transacció és de l’esmena 16458 i la
transacció que li va oferir és canviar el redactat i passar a tenir
un altre redactat que digués “partida per fer una convocatòria
de lliure concurrència per a formació professional per a
l’ocupació”.

I respecte als orientadors del SOIB,...

(Remor de veus)

... respecte dels orientadors del SOIB dir-li que... jo el que
he dit és que s’han augmentat tots els elements que augmenten
l’ocupabilitat de les persones entre els quals els orientadors,
però no sols hi ha orientadors dins les oficines del SOIB, eh,
també hi ha altres coses, també hi ha intermediadors, que el
Departament d’Intermediació vostès simplement el van
anul·lar, el van anul·lar, i aquest és tan important o més com el
d’orientació, perquè la feina del SOIB és intermediar, el servei
d’ocupació la feina que té és intermediar. Per tant, és important
que es doni continuïtat als orientadors? Sí, sempre i quan n’hi
hagi. I el que venim a fer aquí és que hi haurà orientadors que
tindran una continuïtat i hi haurà molts més orientadors.

I finalment, demanar-li a la presidenta que faríem votació
separada de l’esmena RGE núm. 16458, que és la que acabem
de transaccionar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació. Debat número 6, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, amb les seccions i entitats afins.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16387, 16405, 16406, 16407, 16408,
16422, 16632, 16633, 16634, 16635, 16703 i 16704. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 33; abstencions, 4.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16651 i 16657/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 35; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16655 i 16698/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16658, 16659, 16660 i 16662/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 35.
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Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16582, 16640, 16653, 16654, 16699 i
16702. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. Presidenta, perdoni, en el següent bloc l’esmena 16650
voldríem votació separada, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16649 i 16652/16 i de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
RGE núm. 16201/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16650/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 35.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16207/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16159/16. Votam.

Vots a favor, 4; vots en contra, 33; abstencions, 18.

Debat número 7, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
amb les seccions i entitats afins.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16388, de la 16409 a la 16414 i RGE núm.
16565/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular de la RGE núm. 16586 a la 16591/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 35; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular de la RGE núm. 16584, 16638, 16639 i 16641/16.
Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, en aquest cas, demanaríem votació separada de
la 16629. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16629/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16563, 16564, 16566, 16567, 16568,
16569, 16578, 16581, 16583, 16593, 16628, 16630, 16696 i
16700/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16585 i 16592/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 35.

L’esmena RGE núm. 16750/16 ha estat transaccionada, hi
està tothom d’acord?

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 16750/16, que ha estat transaccionada.
Votam.

Vots a favor, 54; abstencions, 1.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS de la RGE núm.
16170 a 16177 i 16200 i 16222/16. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 16158
i 16208/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 33; abstencions, 20.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16256, 16308, 16309 i
16331/16. Votam.

Vots a favor, 4; vots en contra, 50; abstencions, 1.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, de la RGE núm. 16257 a la 16261 i
16323/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Debat número 8, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, amb les
seccions i entitats afins.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16599. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 33; abstencions, 4.
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Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16602/16, que ha estat transaccionada. Votam.

Vots a favor, 51; abstencions, 4.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16600/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 35; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16598 i 16501/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16597/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 35.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16594. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 33; abstencions, 4.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16389, 16415, 16416, 16417 i 16596/16.
Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 35; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16311/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 33; abstencions, 20.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16312/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 53.

Debat número 9, de totalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 163990, 16418, 16419 i 16420. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 35; abstencions, 2.

Debat número 10, de globalitat, agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut, amb les seccions i entitats afins.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16611/16. Votam.

(Remor de veus)

Repetim la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16611/16, que està transaccionada. Votam.

Vots a favor, 55.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16550, 16551, 16552, 16607 i 16612/16; de
les esmenes del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS RGE núm. 16157, 16191, 16194,
16195, 16196, 16204, 16205 i 16207/16, i de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16275,
16276, 16277, 16279, 16280, 16281, 16282 i 16290/16.
Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16543, 16545, 16606, 16614 i 16697/16.
Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 35.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16603, 16604, 16605, 16608, 16609,
16610, 16613 i 16615/16, i de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16291, 16304,
16307 i 16329/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16544, 16546, 16547, 16548, 16549 i
16616/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 35; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16631/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 31; abstencions, 5.

L’esmena RGE núm. 16221/16 del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha estat
transaccionada, hi està tothom d’acord?

Votam l’esmena del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 16221/16. Votam.

Vots a favor, 55.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16192, 16193 i 16220. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16283, 16284, 16292 i
16332/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 35.

Debat número 11, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, amb les
seccions i entitats afins.
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Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16391, 16421, 16423, 16424, 16441,
16444, 16449 i 16701/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 33; abstencions, 4.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm 16445 i 16455/16. Votam.

Vots a favor, 18; vots en contra, 35; abstencions, 2.

L’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE núm.
16458/16 ha estat transaccionada, hi està tothom d’acord?

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16458. Votam.

Vots a favor, 53; vots en contra, 1.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16442, 16446, 16447, 16448, 16454, 16459
i 16460/16, i de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16269 i 16326/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16450, 16451, 16452, 16453, 16456 i
16457/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 35.

Votació separada...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, perdoni, voldria votació separada de la
16443. Era aquesta ja? Idò és telepàtic, en tot cas no era jo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16443/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Votació conjunta de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16574/16 i de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16262, 16266,
16273, 16314, 16315 i 16325/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16440/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 33; abstencions, 2.

Senyores i senyors, per avui hem acabat, demà continuarem.
Bona feina!

(Alguns aplaudiments)
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