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EL SR. PRESIDENT:

... de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, amb les
seccions i entitats fins. 

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votació de l’esmena RGE núm. 15536/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Votació de la RGE núm. 15554. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, votació de la RGE núm. 15774/17. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Votam la RGE núm. 15775.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de la RGE núm. 15776. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15777. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15778. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15779. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15780. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15781. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15782. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15783. Votam.

22 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15784. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15785. Votam.

20 vots a favor; 30 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 15786. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15787. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15788. Votam.

22 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15789. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15791. Votam.

M’he botat una esmena. 

Votació de l’esmena RGE núm. 15789. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15790. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15791. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15792. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15793. Votam.

23 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15794. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15795. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15796. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16040. Votam.

23 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16068. Votam.
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20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16069. Votam.

23 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16070. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16085. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16086. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16087. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16088. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Montserrat Seijas RGE núm. 16206/17. Votam.

1 vot a favor; 33 en contra i 22 abstencions.

A continuació votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, la RGE núm. 16225. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16226. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16227. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16269. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Bé, les RGE núm. 16230 i 16318 estan retirades.

Passam a la RGE núm. 16319. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 16432/17. Votam.

5 vots a favor; 29 en contra i 22 abstencions.

Passam doncs al debat número 6 de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la RGE núm.
15511. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15513. Votam.

4 vots a favor; 52 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15517. Votam.

3 vots a favor; 51 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15518. Votam.

3 vots a favor; 51 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15523. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15524. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15525. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15526. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15527. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15528. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15529. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15530. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15531. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15547. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15548. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.
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La RGE núm. 15549. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15550. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

L’esmena RGE núm. 15557/17 té una transacció feta. Hi
està tothom d’acord?

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Amb el vostre permís. La proposta de transacció era passar
de 100.000 euros a 20.000 euros l’esmena 15557/17, de
rehabilitació de les cases d’Aubarca, del Parc de Llevant,
quedant aquesta quantia per al projecte de direcció d’obra.

EL SR. PRESIDENT:

Hi estan tots d’acord? Passam a la votació de la RGE núm.
15557 amb la transacció feta. Votam.

35 vots a favor; 1 en contra i 20 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, les RGE núm. 15942, 15944, 15946, 15947, 15948,
15949, 15950, 15951, 15952, 15955, 15956, 15958, 16041,
16042, 16046, 16048, 16049, 16050, 16051, 16052, 16060,
16089, 16090, 16091, 16093, 16095 i 16105/17. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15941. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15943. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15945. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15953. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15954. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15957. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16044. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16045. Votam.

20 vots a favor 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16053. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

(Pausa)

Passam a la RGE núm. 16059. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Passam a la RGE núm. 16075. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16076. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16092. Votam. 

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16094. Votam.

23 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16096. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16098. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16106. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Xelo
Huertas, RGE núm. 16212/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, la RGE núm. 16240. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16274. Votam.

3 vots a favor; 51 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16296. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16297. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.
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La RGE núm. 16298. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16299. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16300. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16301. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16302. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16317. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16324. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16325. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16326. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16327. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16334. Votam.

5 vots a favor; 32 en contra i 10 abstencions.

La RGE núm. 16335. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, la RGE núm. 16350. Votam.

8 vots a favor; 46 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16381. Votam.

9 vots a favor; 43 en contra i 4 abstencions.

Doncs, passam a la votació del debat número 7, de totalitat
i globalitat, agrupació de la secció 17, Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, amb les seccions i entitats afins. En
primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 

Passaríem a la votació de l’esmena RGE núm. 15542.
Aquesta està transaccionada, hi estaríeu tots els portaveus
d’acord? Doncs, passam a la votació. Votam. 

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

La RGE núm. 15543 també està transaccionada, hi estau
tots els portaveus d’acord? Doncs, passam a la votació. Votam.

56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15544. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Record que les RGE núm. 15768 i 15769 han estat
retirades. 

Passam a la RGE núm. 15770. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15808. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15809. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15810. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15811. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15812. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15813. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15814. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15815. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la RGE núm. 15816. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15818. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

 



6034 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 4 / 20 de desembre de 2017 

La RGE núm. 15819. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15820. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15821. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15822. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16102. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16104 ha estat retirada.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Montserrat Seijas, RGE núm. 16201/17.
Votam. 

3 vots a favor; 50 en contra i 3 abstencions.

Ara votarem les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de la
Sra. Xelo Huertas, la RGE núm. 16209. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16210. Votam.

3 vots a favor; 31 en contra i 22 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. Les RGE núm. 16250 i 16252 record que han
estat retirades i també la RGE núm. 16265, d’acord?

Votam la RGE núm. 16251. Votam.

2 vots a favor; 32 en contra i 22 abstencions.

Votam a RGE núm. 16254.

3 vots a favor; 31 en contra i 22 abstencions.

La RGE núm. 16255. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 22 abstencions.

La RGE núm. 16256. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16260. Votam.

2 vots a favor; 32 en contra i 22 abstencions.

La RGE núm. 16261. Votam.

6 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

La RGE núm. 16262. Votam.

5 vots a favor; 31 en contra i 20 abstencions.

I la RGE núm. 16264. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam al debat 8, de totalitat i globalitat. Guardin un
poquet de silenci, per favor. Agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut, a les seccions i entitats afins. 

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

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular. Secció 18,
Conselleria de Salut. Al programa 411A, Direcció i serveis
generals de Salut, 16026, 16027, 16028, 16033, 16034, 16022
i 16032. Al programa 411D, Planificació, avaluació i cartera de
serveis, 16012, 16031, 16043 i 16077. Al programa 411E,
Finançament sanitari, 16007, 16008, 16009, 16013, 16014,
16015, 16016, 16017, 16019, 16024, 16025, 16029, 16030,
16035 i 16054. Al programa 413B, Programes de salut pública,
16011. Al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, 16021 i
16010. Al programa 541A, Recerca i desenvolupament, 16078.
Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, al programa
412B, Atenció especialitzada de salut, 16020 i 16023.

Es manté un vot particular presentat pel Grup Parlamentari
Socialista al programa 412B que afecta l’esmena RGE núm.
16018/17.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears. Al
programa 411B, Administració i serveis generals de les
l’assistència sanitària, 15509 i 15510. Al programa 412A,
Atenció primària de salut, 15512, 15503 i 15504. Al programa
412B, Atenció especialitzada de salut, 15506. Al programa
412D, Altra assistència sanitària, 15505 i 15508.

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

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Secció 18, Conselleria
de Salut. Al programa 411A, Direcció i serveis generals de
Salut, 16314. Al programa 411E, Finançament sanitari, 16339,
16332, 16312, 16315, 16328, 16330 i 16331. Al programa
413C, Sanitat ambiental i alimentària, 16313. Secció 60, Servei
de Salut de les Illes Balears. Al programa 411B, Administració
i serveis generals de l’assistència sanitària, 16311 i 16329. Al
programa 411C, Formació del personal sanitari, 16304, 16305,
16306, 16307, 16308, 16309 i 16310. Al programa 412B,
Atenció especialitzada de salut, 16303.

Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas. Secció 18,
Conselleria de Salut. Al programa 413B, Programes de salut
pública, 16202.
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Passam a la defensa conjunta de les esmenes i del vot
particular mantingut pel Grup Parlamentari Socialista. Pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula el Sr. Jaume Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Sra.
Presidenta. Sra. Consellera de Salut, molt bones tardes. 

Com li diria jo, consellera? Ens agrada la música, però no
sona bé. Ens agrada la música, però no sona bé. Ens agrada que
les coses que acordam amb vostè i els seus diputats i diputades
que li donen suport es compleixin les coses, la qual cosa
aquesta esmena a la totalitat, com diria la Sra. Maria Antònia
Sureda, seria una estirada d’orelles, però sobretot pels
incompliments. Podríem partir d’anys anteriors, d’esmenes
aprovades que després no s’ha fet, per exemple, parlam del
PAC de Portocolom o del PAC de Cas Concos o parlam
d’altres qüestions que en un moment donat han tengut un
impacte mediàtic important com va ser la reconversió de Son
Dureta; com seria la contractació d’al·lergòlegs aprovada en
una PNL del Partit Popular, del Sr. Vicent Serra que la va dur;
el pàrquing gratuït de Can Misses; el pàrquing gratuït de Son
Espases; el Pla de cronicitat; les obres d’Urgències de
l’Hospital de Manacor, falten papers, i no es pot dir que la
batlessa no està implicada, no ho pot dir, falten papers per mor
de qui els havia de preparar no els ha duit tots, a vegades a la
gent li és fàcil donar la culpa a l’ajuntament, però no, falta el
paper de l’aparellador i falta el Pla de seguretat i salut i et
falta... que no és el cas, eh?, però falten papers, vostè ho sap.

El Pla de salut mental dia 17 d’octubre, dia 17 d’octubre
vostè va dir que estava acabat, però no publicat perquè estava
en revisió. El Pla estratègic de salut 2016-2020, la consellera
aquest mes ha dit que és a la impremta. Convertir Verge del
Toro en sociosanitari, en parlam, ho deim, ho farem, però
quan? I aquestes qüestions fan que la música soni bé -i vostè
sap que nosaltres li hem donat suport en moltes coses-, però no
la sentim com toca.

Li vull agrair però sense cap dubte, el que passa és que ho
hem d’agrair a qui toca, que s’ha aprovat i a vostè agrair-li que
ho digui i ho executi al llarg de 2018, la instal·lació dels
desfibril·ladors automàtics a zones públiques de gran afluència,
en aquest cas amb el vot en contra del partit i dels cracs de
Podemos, però tots els altres conjuntament amb MÉS per
Menorca, ens hem posat d’acord amb el PP perquè això
s’aprovi. Esper que ho duguin endavant.

Com també els vull donar les gràcies perquè s’hagi aprovat
i estigui incorporada l’esmena que feia referència a l’ascensor
que comunica l’aparcament amb l’entrada de l’Hospital de Can
Misses. Aquestes qüestions esperam que les puguem veure.

No han acceptat, Sra. Consellera, una sèrie d’esmenes que
tenien a veure amb el Pla de salut, destinar personal sanitari
suficient a la Unitat Bàsica de Salut de Porreres, perquè pogués
oferir una atenció de 24 hores. Tampoc no han acceptat la
redacció del projecte de construcció d’un nou PAC a Manacor,
amb 100.000 euros; o la redacció del projecte de construcció
del nou PAC de Santanyí amb 100.000; o una nova partida de

rescat dels aparcaments de Son Espases amb 2 milions. No
oblidi que fa més de dos anys que estam ja en aquests
assumptes i de vegades n’hem parlat molt d’aquestes coses. 

Tampoc no se’ns ha aprovat la partida de 2 milions d’euros
de rescat de l’aparcament de Can Misses; o tampoc la creació
d’una partida per a la rehabilitació de les malalties de salut
mental a Eivissa, que eren 30.000 euros. Són qüestions que fan
que nosaltres mantenguem aquesta postura. 

Però m'agradaria, ens agradaria fer una aturada a Eivissa. Fa
més de dos anys, dia 21 d’octubre del 2015, la Presidenta
Armengol va anunciar la reducció dels preus del pàrquing de
Can Misses. Poc abans, fins i tot havia dit que no renunciava
que fos gratuït, però vaja, agaf la baixa de preu, veig que també
no tot està en les mans del Govern i de la presidenta. Ho va dir
en resposta a una pregunta del Sr. Carlos Saura de Podemos,
que va recordar que quan eren a l’oposició els partits del pacte
deien que cobrar per aparcar en aquest hospital era un robatori,
els ho va recordar el Sr. Saura que no era aquí, a vostès que
deien això quan eren aquí. A Mallorca s’ha reduït un 24% el
preu del pàrquing de Son Espases, a Can Misses es veu que
encara no s’ha tocat. Abans les tarifes de Can Misses eren un
54% més cares que les de Mallorca, ara ja són un 72% més
cares. Son Espases, 1 hora és un 1,22; a Can Misses 1 hora és
2,10. El de Can Misses és el pàrquing més car d’Eivissa, més
car que fins i tot el de devora l’antiga plaça de toros...

(Remor de veus)

Tela marinera!

Nosaltres ens demanam, per què han de patir els eivissencs
aquest sobrecost, si aquí hem estat capaços de reduir? Fa més
d’un any que el gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera, el Sr. Josep Balanzat, va dir que el projecte estava
molt avançat, ho va dir. Es veu que no suficientment perquè ho
va dir fa un any i un mes. Aquestes coses fan que nosaltres
tenguem aquesta reticència i li peguem a la nostra manera, que
crec que és educada, un toc d’atenció.

Els operats de càncer en alguna extremitat o en el pit,
acostumen a necessitar fisioterapeutes especialitzats en el
drenatge limfàtic, perquè les extremitats s’inflen, com vostè
sap. A Can Misses l’any passat es va decidir contractar-ne un
a mitja jornada, un procés que es va iniciar el març i no va
començar a fer feina fins nou mesos després, el mes de
novembre. Ara ha deixat de fer feina. S’han de tornar fer
tràmits per contractar-ne una altra, ara afortunadament a
jornada completa, per tant, enhorabona, consellera. La pregunta
és estaran nou mesos una altra vegada per contractar-lo com va
passar l’any passat? I hi ha un altre problema i és que quan
acabem les sessions de tractament, no hi ha manteniment, com
vostè sap, i si el pacient no es pot pagar un fisio particular
perquè el problema que serà crònic, què ha de fer?

Aquestes qüestions que ens fan arribar les nostres
companyes i especialment la nostra afiliada i activista que
coneixen bé, Carme Tur, fa que nosaltres haguem de ser
insistents perquè si no al final rebré jo, de Carme, i bé ho sap
vostè i la Sra. Consellera de Presidència, Pilar Costa. I crec que
una dona que té 75 o 76 anys està plena de raons en la seva

 



6036 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 4 / 20 de desembre de 2017 

lluita constant. Estic convençut que d’aquí un any i mig la
trobarem asseguda en aquestes cadires. No hi és per 12 vots, és
una llàstima perquè hauria aportat molt en aquesta cambra.
Aquestes qüestions que preocupen, en aquest cas una afiliada
d’El Pi, però que és col·laboradora amb vostè, col·laboradora
amb la Sra. Pilar Costa, col·laboradora amb Podemos
d’Eivissa, fan que entre totes aquestes coses i les que li he dit
abans, nosaltres haguem de presentar aquesta esmena a la
totalitat.

Ja li he dit, es tracta de complir, la música no ens disgusta,
però no acaba de sonar bé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Obrim el torn incidental, passam al torn
de la Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia
Gómez.

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

Gràcies, president, bona tarda a tots i a totes. Gràcies, Sr.
Diputat, pels seus suggeriments i també pel to.

És cert que hi ha per una banda projectes en els quals estam
d’acord que tal vegada van més lents del que ens agradaria a
tots. N’hi ha d’altres en els que no podem dir que sí, perquè
posar un PAC, a Santanyí està posat, però a Cas Concos
difícilment, és a dir, els centres de salut es prepararan perquè
sigui PAC o no des del moment de la construcció i després és
bastant més complicat. En qualsevol cas és cert que tots els
batles voldrien tenir un PAC i això no és possible perquè no és
eficient.

A mi m’agradaria fer un resum general inicial i després tal
vegada entrar en la concreció, perquè al final debatem avui un
pressupost que està absolutament centrat amb les necessitats de
les persones, 7 de cada 10 euros es destinen a polítiques
socials, el que ens indica quines són i quines segueixen sent les
prioritats d’aquest Govern. Jo crec que queda molt clar i queda
molt clar que aquesta aposta per la sanitat pública és una aposta
per la millora de la qualitat de vida de les persones. Miri que
tenim un increment d’un 5,8% en salut, és la tercera comunitat
autònoma que més augmenta el seu pressupost de salut i venim
d’un increment elevat, Canàries és la primera i La Rioja la
segona, però veníem d’un punt de partida molt dolent en
comparació al nostre. I per què volem aquest augment de
pressupost? Per restituir, ens permet avançar en la restitució de
drets i tot el que vostè ha dit, quasi tot en general, jo hi estic
d’acord, són drets, drets de la ciutadania, i hi estam totalment
d’acord, però que s’han d’anar retornant. Jo crec que mai no hi
ha hagut una aposta i tan ferma en aquesta comunitat autònoma
per la sanitat pública.

Jo crec que, com vaig dir en comissió, són els pressuposts
de la consolidació. Sabem que necessitam una legislatura més
per acabar molts d’aquests projectes que vostè ha anunciat.
Com que hi ha molta diferència entre unes polítiques i unes
altres, Sr. Camps, estic segura que els ciutadans ho sabran

valorar i reconèixer. Una consolidació d’un sistema sanitari de
futur, de present i de futur, sostenible, però que sobretot tornarà
tots aquests drets perduts, sobretot una altra forma de gestionar
i crec que això ho estam demostrant des de 2015, tant la
consolidació de drets assistencials com de drets de
professionals, hem complert un 70% dels acords de
governabilitat, un 70%, però la legislatura no ha acabat,
afortunadament, i per una altra banda -ja li he dit-, moltes coses
necessitam i ho estam dient ara, no estam fent una gestió, ni una
planificació a curt termini, sinó a mig i llarg termini, però tenim
aquest nivell de consecució d’objectius d’un 70%, amb tota
l’autocrítica del món quan ens toca fer aquesta autocrítica.

I m’agradaria dir-li per direccions general a què destinarem
aquest pressupost de 2018, perquè crec que és la defensa que
hem de fer. Miri, el Servei de Salut, que augmenta un 5,8% a
tota la legislatura... des de 2015 ja suposa un 20%, ja suposen
260 milions d’euros més.

Jo l’altre dia posava un exemple amb aquesta xifra, hi havia
discursos molt alarmistes en els pressupostos de l’any passat
que no podríem pagar segons quines coses, per exemple, per
posar un exemple d’una inversió molt elevada, Son Dureta
costa els 120 milions, tota la reforma integral de tots els
edificis, la construcció de tres nous, etc., i estam parlant que
tenim 260 milions més. Quan ja haguem restituït aquests drets
que es varen perdre a l’anterior legislatura crec que haurem
demostrat solvència, una capacitat de gestionar i de planificar. 

Això..., per exemple el Servei de Salut suposa 85,3 milions
més que l’any anterior i principalment volem, precisament,
desenvolupar aquells projectes iniciats com el Pla estratègic de
salut mental, és a impremta, però hem continuat fent feina.
Avui hem presentat una iniciativa pionera a tot l’Estat que és
l’Observatori del Suïcidi, que és una part d’aquest pla
estratègic que també està escrit i això suposa una atenció, per
exemple, la causa del mort més freqüent entre els 15 i els 29
anys als homes és el suïcidi i el que volem és millorar, invertir
més, contractar professionals, tenir un sistemes d’informació
molt millors, per què?, per donar sempre una millor atenció.

En el cas de salut mental la inversió serà aproximadament,
sense infraestructures, d’1,6 milions. 

Hem de continuar baixant les llistes d’espera. A mi no
m’agrada fer referències al passat, però he de partir d’un punt
i sabem com estàvem el 2015 i no ho repetirem, però
necessitam una gran inversió per restituir, per tornar els drets
que tenen els ciutadans i poder restituir el dret de garantia de
demora.

Seguirem treballant en el Pla d’infraestructures, com vostè
deia, jo li puc concretar, no sé si dels tres té alguna..., li puc dir
exactament cadascuna de les infraestructures com estan, però
estan totes en marxa, Son Dureta, Can Misses, Verge del Toro,
totes les que vostè ha esmentat estan en marxa en uns processos
administratius lents, però estan en marxa i estan en marxa i
mai... crec que aturades per manca de feina per la nostra banda.

També hem de completar el retorn de drets perduts als
professionals. Han recuperat molt, per exemple, en capítol 1
tenim un increment de 46,6 milions, només d’aquests 46, 17 es
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destinen a carrera professional, serem de les poques comunitats
autònomes que pagam el 95%, el 5% restant és... Montoro no
deixa, no?, però els professionals cobraran un 95% i ja ells ja
ho veuen, ells estan..., els professionals en general, els bons
professionals que són la gran majoria, estan implicant-se molt
més en projectes, participant molt més de tots aquests plans
estratègics i també ho noten i se senten, en part, compensats per
exemple per aquest increment de carrera professional, que
aquest govern fa un gran esforç per incrementar 17 milions
només per a carrera professional.

Altres drets que recuperarem, perduts també a la legislatura
del PP, com dies de lliure disposició, idò suposen més de 6
milions d’euros. Tenim 15.000 professionals i, és clar, la
inversió quan multiplicam és elevada. En total, 23 milions per
retornar drets perduts, només en capítol 1.

Vàrem contractar..., hem contractat molts nous
professionals, parlam de quasi 1.900 i busques de
professionals. Vàrem començar l’any passat, hem continuat
enguany i, és clar, això consolida i cada any suposa una
inversió major, ara per a l’any que ve 13 milions d’euros.

Quant a farmàcia ambulatòria i prestacions sanitàries també
sabem que els medicaments tenen..., augmenten el seu cost,
augmenta la prescripció, augmenten els medicaments nous i
noves prestacions que posam en marxa, la radioteràpia a
Menorca, per exemple, la nova residència que acabam de fer a
Son Espases.

Quant a inversions al Servei de Salut parlam de 32,5
milions i és un 23% més que l’any anterior. Això ens permet
adaptar el pressupost d’inversió exactament a les necessitats
que tenim, a poder continuar amb totes aquestes
infraestructures per als ciutadans, centres de salut, reformes
múltiples de múltiples centres de salut, etc.

Queda clar, crec, que després d’anys de desinversió en
atenció primària que ha estat la gran maltractada a l’anterior
legislatura, també hem augmentat un 20% el pressupost i això
també s’agraeix quant a coherència, a planificació i a gestió.

Vull dir, molta gent diu, l’usuari al centre de sistema, això,
jo som la primera que moltes vegades dic que no és cert, no
sempre tenim les persones al centre del sistema, però si
apostam per atenció primària, volem més atenció domiciliaria,
més serveis propers a la població, hem d’invertir més en
atenció primària i això és el que està fent aquest govern d’una
manera a més molt clara.

Aquest increment pressupostari també ens permet afrontar
les primeres passes del nou Son Dureta, està en procés la
licitació, la fase de demolició de Son Dureta. Això evidentment
té uns terminis, els arquitectes han de dibuixar com serà
l’enderrocament i a partir d’aquí es pot començar a licitar
l’obra, però les primeres pedres no les veurem fins al 2019, ho
podem demanar a cada ple, però això és una realitat
administrativa que hem de patir, però tenim una inversió
prevista, 1 milió i mig per a l’any que ve per a Son Dureta, tant
per aquest projecte com per ja licitar el projecte del nou... com
a mínim del primer edifici.

El projecte de redacció de la façana i de reforç de
l’estructura de Verge del Toro, també ja està, ja ha sortit al
BOIB, ja està en aquesta fase de concurs i treurem el pla
director, el projecte arquitectònic també de Verge del Toro
l’any que ve. Són 350.000 euros, són dos acords de
governabilitat, que no donam per assolits, però que hi estam
fent feina d’una manera clara.

Perquè nosaltres... ho vaig dir en comissió, crec, complim
allò que prometem i això és molt important i sí que vull
destacar-ho perquè prometem allò que podem complir. Ens
agradaria a vegades poder dir que farem molt més, però crec
que tot el que estam dient que farem, ho estam fent.

Quant a salut pública, la Direcció General de Salut Pública,
que té la partida més elevada després del Servei de Salut a la
Conselleria de Salut, idò també és una aposta clara al dos mil...,
puja un 6,6%, són quasi 20 milions d’euros per a aquesta
direcció general, per què?, perquè volem lluitar contra el
tabaquisme, a veure si aconseguim que vostè deixi de fumar;
l’obesitat; les desigualtats socials i principalment les
desigualtats per raó de gènere, on també hem fet molta feina;
una nova llei d’addiccions, per què?, perquè també els nostres
fills adolescents estan immersos en una realitat social que
preocupa molt la societat, els pares, els educadors i volem una
nova llei; volem ampliar els espais sense fum; volem regular el
consum d’alcohol en menors. I també lluitar contra l’obesitat
infantil, ja tendrem el resultat de l’enquesta d’obesitat infantil
d’aquesta comunitat autònoma, en la qual s’ha fet feina durant
enguany i per tant es podran prendre altres mesures. Continuar
treballant d’una manera coordinada amb la Conselleria de
Presidència, l’IBdona i la resta d’administracions, Serveis
Socials, en l’estratègia d’actuació sanitària davant la violència
masclista on tots els nostres professionals tenen un paper molt
important. Està previst també un observatori de desigualtat
social.

Quant a recerca, que sé que compartim el seu interès per la
recerca i l’aposta per la recerca, l’increment pressupostari és
d’un 17,46%, un pressupost total de 2,5 milions d’euros.

Crec que s’està fent una magnífica feina tant des de l’IDISBA
com des de la Direcció General de Recerca i l’any que ve serà
un any que també ens permetrà -esperem- poder treure el decret
de carrera investigadora. Continuarem fent passes per
aconseguir l’acreditació de l’IDISBA.

L’impost del turisme sostenible ens permet una inversió
d’1,2 milions d’euros, s’ha treballat d’una manera molt intensa
i ara la setmana passada en Consell de Govern hem aprovat
500.000 euros més del Fons social europeu per a la captació de
nous investigadors, retenir talent aquí, poder contractar molta
més gent.

També treballam en la formació sanitària especialitzada,
tenim noves especialitats ja acreditades com la cirurgia
cardiovascular, per exemple, a Son Espases, que fins ara no
teníem residents, ja hem aconseguit que ens acreditin per poder
tenir resident d’aquesta especialitat a Consum. Tenim un
increment que també... compartim molts d’objectius amb
vostès, un increment d’un 14,23% i continuarem. L’escola de
consum ha estat una iniciativa molt ben valorada al Consell de

 



6038 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 4 / 20 de desembre de 2017 

Consum. Continuarem amb el lloguer de cotxes i els nous codis
empresarials per contribuir a l’excel·lència empresarial i
continuarem conscienciant a les generacions més joves per un
consum responsable.

Quant a la direcció de Planificació i Farmàcia estam
engegant també el concurs de 2014, impulsant el Pla nacional
de resistència antimicrobiana, les estratègies de salut amb la
participació de moltíssims de professionals que hem hagut de
rescatar perquè les estratègies també varen estar aturades quatre
anys i recuperar la il·lusió no és fàcil, ho hem dit moltes
vegades. Destruir no costa res, però tornar construir és un
esforç molt important que, sobretot, fan els nostres equips, els
meus equips directius en aquest cas i els nostres professionals.

Són dos any carregats de projectes que consoliden els
canvis que ja hem iniciat i el temps que ens queda volem mirar
cap al futur, construir el present, construir el present amb unes
prioritats molt clares, 500.000 consultes en horari d’horabaixa,
menys copagaments, més professionals i menys llistes d’espera,
sempre posant com a primer objectiu els interessos de la
població.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Vicepresident primer substitueix el president en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera Gómez. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, hi ha al primer paràgraf de la cançó Sultants Of
Swing de Dire Straits, que hi ha poques coses més guapes que
aquesta, hi ha poques coses, diu: “te sientes bien cuando
escuchas sonar esta música”, és la darrera frase del primer
paràgraf, diu: “te sientes bien cuando sientes sonar esta
música”.

Jo em sento bé quan la sent a vostè tocar aquesta música, el
problema és que després quan acaba de sonar la música aquí al
Parlament s’ha de fer tot el que sigui necessari perquè duri,
perquè s’imagina que la pogués tornar escolar jo Sultants Of
Swing?, seria tremend!, tremend. És a dir, jo tenia catorze anys
quan la varen compondre, catorze, quinze, és brutal i l’he pogut
seguir cantant.

Vostè, el que conta cada vegada aquí ha de poder després
demostrar que això és així i nosaltres li hem fet una sèrie de
retrets, amb educació -crec jo-, com vostè mateixa també ens
ha tractat a nosaltres, perquè realment no sigui només parlar-ne.

A veure, Son Dureta. Son Dureta, en tenim la cessió per
part de l’Estat?, ja tenim la cessió, d’acord. Ho vàrem anunciar
fa tota una sèrie de temps. Vàrem començar a sucar la taronja
quan encara no era madura i ara deim que serà dins el 2019. No

val més, perquè a la gent realment li pugi la motivació i
realment estigui contenta de veure que no és una cosa que
arrossegam els distints partits polítics, del debat de l’estat
d’autonomia de l’altre any i que acaba aquest i que no estarà el
que ve, sinó que serà a l’altre que ho començarem? Són
aquestes coses... És clar, quan vostè ens diu això, quan ens va
dir la presidenta això, nosaltres ens vàrem il·lusionar, com a
beneits, però això és igual... no, no, aquestes coses a vegades
les hem criticat a altres expresidents. Ens hem de receptar la
mateixa medecina, eh?, perquè no és el mateix receptar que
prendre.

Miri, jo els contava allò de Cas Concos, té raó, no és un nou
centre de salut.  No és un nou centre de salut, però el seu equip,
aquí present, sap que l’any passat es va posar una esmena per
arreglar el centre de salut, per arreglar-lo, com dirien per
condicionar-lo. Li parlam d’això. No parlam de la Torre Eiffel,
no, parlam de condicionar el centre de salut.

I ara per acabar li diré una altra cosa, bé dues coses: una,
vostè sap que tenim un problema important a la borsa de treball
a Can Misses també en qüestió d’infermers i infermeres. Aquí
és on hem de demostrar que per contractar la gent hi ha la
flexibilitat de quan no saben el català poder-ho contractar,
perquè no poden quedar sense "daixonar" i li ho diu un que
defensa que ha de ser un requisit, però aquí tenim el primer...
aquí tenim un punt per demostrar a qui està en contra
d’aquestes coses que és possible.

Dit això, que confiam en vostè, m’agradaria dir-li una cosa:
dia 10 de novembre jo demanava..., ho dic per allò de la música
que sona bé, etc., però nosaltres som 59 més tots els que feim
feina aquí dins, però sembla que ningú no ens escolta, però com
que tots ens hem aficionat a això d’enviar a les xarxes el que
deim, n’hi ha algun que et posa madur, a mi mateix, és a dir...,
però n’hi algun que t’obri els ulls i vostè ens va contar, la
presidenta ens va contar, supòs que perquè l’equip lògicament
de sanitat li ho va passar, com no podria ser d’altra manera... jo
vaig demanar a la presidenta el tema de llistes d’espera en tema
del que era especialista o per ser operat.

I aquí varen dir: “bé, menys de seixanta dies, menys de
noranta dies” i després et posen i et diuen..., bé, evitaré que
m’alabi, diu: “jo mateixa aquesta setmana he tengut aquest
problema d’urgència a Son Espases, m’han dit que pel metge
de capçalera que hem va demanar hora per a un traumatòleg no
tendré hora fins dia 19 de febrer de 2018", diu “això no són
noranta dies” i diu el que li va darrera: “bon vespre, Jaume, duc
cinc mesos esperant per a una segona visita a un neuròleg
cirurgià, després ja tendré... ja em donaran plaça perquè
m’hagin d’operar”.

Ho dic perquè és evident que les hem rebaixat, però alguna
vegada val més no dir segons què per si després no ho podem
complir. És aquesta la nostra crítica d’avui. No és altra. Crec
que és assenyada, que és perquè ja arribam a finals de
legislatura i crec que tot allò que aquest govern faci, tal vegada
jo no ho hauria de fer, això, i hauria de deixar que vostè se la
pegassin, però miri, ja són molts d’anys d’estar en política i el
que val la pena és que tothom pugui, com diríem en castellà,
arrimar el hombro. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Contestació del Govern, té la
paraula la consellera Gómez.

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

Gràcies, president. Gràcies a tots, gràcies, Sr. Diputat, pel
seu to. Miri, el projecte de Son Dureta el vàrem obrir en el
moment en què el vàrem obrir perquè volíem, necessitàvem,
volíem un procés de participació i llavors has de convocar les
entitats i has de dir el primer de tot és que farem aquest
projecte i, és clar, el projecte ara, recollida tota la informació,
és la que està dibuixada i és la que permetrà tirar endavant el
primer edifici. Per tant, no..., és clar que sembla que els
terminis comencen molt abans, però és que no n’hi ha d’altra,
és que a mi que som hiperactiva m’encantaria que anàs més
ràpida la cosa, però és que no hi va. I quan començam és que
començam un projecte de participació, trèiem a licitació el
concurs del projecte arquitectònic, després s’ha de treure el
d’obra i tot això ha de començar i els terminis són els que són
i sempre deim sense recursos.

S’han condicionat moltíssims centres de salut, també
veníem d’una desinversió tan important que condicionar els
centres de salut, idò evidentment du temps, du temps, però
feim, a més, de més necessitats a menys necessitats que fins i
tot batlles del nostre partit tal vegada tenen a dir, perquè no ho
miram això, no ho miram, o sigui, estam fent una política -crec-
, una gestió eficient, eficient independentment del color polític
com no pot ser d’una altra manera perquè governam per a tots
els ciutadans. La llei permet contractar infermeres sense el
requisit, la llei ho permet i per tant així es farà sense cap
problema.

Nosaltres tenim confiança en el futur, tenim il·lusió, tenim
força per aconseguir aquests reptes que ens hem proposat i
sobretot perquè són serveis desitjats per la població. Vostè ho
deia en la llista d’espera. Evidentment, sempre rebem les
demandes de les persones que tenen una necessitat no satisfeta,
a mi em passa igual que a vostè, em diuen si tarden més, si
tarden menys.

Nosaltres sempre parlam de demores mitjanes, de les
persones totals que estan..., i a mi em continuen preocupant les
600 persones que a dia d’avui duem més de sis mesos per
operar-se, per una intervenció; pot ser una d’aquestes persones
les que vostè..., perquè de fet traumatologia és una de les
especialitats on tenim demora. Però sap la diferència amb
l’anterior legislatura?, que no tenim cap inconvenient a
reconèixer-ho, a demanar disculpes fins on podem demanar
disculpes, evidentment, i hem posat tots els mitjans perquè això
vagi funcionant. La llista d’espera creix cada dia en el sentit
que entren més persones, per tant necessitam més recursos
perquè surtin més persones, també, a part de totes aquestes que
estan esperant més temps del que correspon.

En relació amb les segones i successives, crec que hem de
fer un taller, un taller per explicar..., clar, quan se cita una
successiva, perquè jo ahir vaig anar a Son Espases amb la meva
mare, i el metge li va dir “la veuré d’aquí a sis mesos, ja la

cridaran”; comença a comptar, ja compta sis mesos, però és una
xifra que no tenim calculada, les successives és que no es
poden, perquè molts de professionals et diuen “et veuré l’any
que ve”, “et veuré d’aquí a un any”. 

Després nosaltres, com deia, tenim il·lusió i tenim força per
seguir treballant intensament amb Son Dureta, amb Verge del
Toro, amb Can Misses, amb tot allò que ha estat aturat durant
tot aquest temps. Clar, ha estat aturat durant tot aquest temps i
nosaltres hem posat tota la maquinària en marxa, que va al
màxim, crec -m’agradaria que anàs més ràpid però no pot ser-;
el TAC de Formentera, el centre de salut de Palma de Bons
Aires..., crec que són moltes les fites aconseguides per apropar
serveis a Menorca, a Eivissa, amb la millores en transport, en
ambulàncies, en avió; quan s’han de desplaçar, amb una nova
residència. Per tant demostram sensibilitat pels problemes o per
les situacions que s’han de resoldre. Demostram també
capacitat de planificació i de resolució. 

I també el que farem des d’aquest govern, a part de..., que
té una conseqüència sobre el pressupost claríssima, és no mirar
cap a una altra banda. Avui tenim la tristesa de saber que el
Tribunal Constitucional ha suspès el decret de València per
donar assistència sanitària, i això...

(Alguns aplaudiments)

...no sé..., seriosament els dic que m’entristeix molt més que
quasi tota la resta, perquè és que, seriosament, m’agradaria
seure amb cada un de vostès i veure qui de vostès en aquest
costat del centre de salut o de l’hospital deixaria de donar
assistència sanitària a una persona quan arriba...

(Remor de veus)

S’ha fet, i s’està fent, i s’està fent a moltes comunitats
autònomes. Supòs que ens duran a la presó si continuam donant
l’assistència sanitària.

(Continua la remor de veus)

Crec que s’ha d’anar molt alerta, i en tot això també ens
trobarà la població, per donar veu als que l’Estat no els vol
donar veu.

Els professionals són el nostre actiu. També hem dit tot el
que hem recuperat per a ells. Crec que és importantíssim el
nivell d’implicació, l’agraïment que tenim diari per la
participació, i, en resum, continuarem en aquesta línia, essent
un govern dialogant, participatiu, i escoltant la crítica
constructiva, perquè crec que és molt útil, no com la que fan
altres partits.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera Gómez. Per defensar les
seves esmenes, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Serra.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. A vegades s’utilitza aquesta tribuna
per fer demagògia i amagar la gestió de cada dia, perquè avui
el debat era de gestió de cada dia, i jo aquí venc per reconèixer-
li el que consider que és veritat, que és constatar l’increment
del pressupost de Salut, que el 2017 va ser d’un 7,6%
d’augment respecte de 2016, que per al 2018 ha estat un
augment de 5,8 respecte de 2017. En els dos anys l’augment ha
estat inferior al de la comunitat, per tant, a pesar de reconèixer,
i ho reconec, un augment important en el pressupost de Salut en
termes absoluts, en valors relatius és un pressupost que perd
pes específic dins el total del Govern, i això és una realitat.
D’això no n’ha parlat.

És un increment en nombres absoluts que permetrà fer
inversions en infraestructures, tant de nova construcció com de
rehabilitació, almenys per anunciar-les a mitjans, cosa que ha
fet de forma repetida per la mateixa obra. Per exemple, el nou
Son Dureta, projecte de diverses legislatures, ja l’ha anunciat
tres o quatre vegades abans de començar, i avui en aquesta
tribuna en vint minuts ho ha esmentat quatre vegades.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

O el Pla d’infraestructures sociosanitàries, també anunciat
repetidament i a penes iniciat.

Un increment de pressupost, efectivament, Sra. Consellera;
li permetrà també un augment de personal i el pagament del
complement de carrera, segons ha explicat vostè, però que no
es correspon amb l’augment de les partides corresponents; per
exemple, a Atenció Primària de Mallorca la partida de personal
disminueix, i les partides de carrera professional no augmenten
respecte del 2017 enlloc, fins i tot baixen, quan haurien
d’augmentar un 20% respecte de l’any passat. Aquestes
partides de personal tampoc no tradueixen el nombre de
personal sanitari, sobretot l’augment es produeix per
l’increment de l’1% d’augment salarial pactat i que es paga
retroactiu per a totes les conselleries, no només per a la seva.

Però a pesar de la falta de transparència de la consellera,
que no va explicar aquestes sol·licituds de dades a la seva
compareixença i que l’única opció que tenim és veure si es va
complint allò dit, no hem presentat esmena a la totalitat al
pressupost de la conselleria. Per què?, perquè la dotació
econòmica de la conselleria va augmentant i perquè quasi tot
són serveis assistencials, pagament d’acord que ara amb la
millora econòmica s’han de pagar i per això no hem volgut
oposar-nos al total, i perquè existeixen també projectes de
rehabilitació i creació d’infraestructures, com dic a pesar d’uns
nombres no explicats on s’havien d’explicar prèviament i
puntualment, que és la Comissió d’Hisenda, on vostè no em va
contestar ni un 20% del que li vaig demanar.

Però sí presentarem esmenes parcials per intentar reconduir
alguna quantitat a recursos que consideram necessaris, perquè
a pesar d’haver estat demanats pels mateixos professionals no
han estat inclosos en aquest pressupost, i intentam de la mateixa
manera equilibrar les inversions per territoris entre Palma i les
Illes i part forana.

Per altra part he de dir que és un pressupost alt en Salut,
efectivament, però que fins ara no s’està gestionant bé, perquè
prenen decisions polítiques equivocades. Han estat nombrosos
els conflictes amb el personal sanitari i que hem anat
denunciant aquí durant aquests anys, perquè des del principi de
legislatura aquest personal ha estat sotmès a una situació de
tensió a pesar dels recursos econòmics que vostès diuen que té
aquest govern. O és que ja no recordam la saturació a urgències
amb plantes tancades que es repeteix any rere any des de 2015,
i ara també, la setmana passada, a l’Hospital de Son Espases,
a Can Misses?, perquè han volgut augmentar les peonades
quirúrgiques sense tenir en compte el descens de les
temperatures que han condicionat un augment d’assistència a
urgències i que ha condicionat els retards de la llista d’espera
i l’espera a les urgències per una quantitat de temps molt
important. No ho han tingut en compte; això és mala gestió,
Sra. Consellera.

O és que no recordam l’aplicació tard del Pla de
contingència? O és que no recordam ja el tancament de les
consultes de primària, tant de família com de pediatria?, els
problemes assistencials en els centres de salut, amb els metges
de família més saturats d’Espanya, quant a targetes sanitàries?
O és que no recordam ja la falta del diàleg amb els sindicats?,
les cartes de professionals sanitaris dirigides directament a
vostè, Sra. Consellera, per denunciar la falta de metges i
infermeres?, les plantilles que funcionen amb el 50% del
personal com són els anestesistes o els radiòlegs a Eivissa? O
és que no recordam les retallades a determinades gerències a
costa de la reducció de jornada? No recordam els nous circuits
assistencials que curtcircuitaven la qualitat assistencial? O és
que no recordam el desproveïment de vacunes que va patir
aquesta comunitat per causes totalment imputables a la seva
conselleria? No hem sentit dir res d’això. Aquí dalt, molta
demagògica, però, gestió, mica.

Vostès han anant desencadenant decisions polítiques preses
sense tenir en compte la realitat del Servei de Salut d’aquesta
comunitat, repetesc, des del principi i, com hem dit, no hi ha
hagut any en què no es pogués destacar algun fet amb
repercussió sobre l’usuari i sobre el personal sanitari en
general, a pesar dels pressupostos que han manejat donada la
bonança econòmica que els ha tocat. La darrera cosa ha estat
una altra decisió inapropiada: davant un dels principals
problemes d’aquesta comunitat, com és la falta de personal
sanitari, sobretot de metges i infermeres, fan un decret del
català com a requisit, antifidelització, fet únicament amb
criteris polítics i deixant l’assistència a la salut de les persones
en segon pla. Avui, a l’Hospital Universitari de Son Espases, a
l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, contractaven diplomats
universitaris en infermeria amb caràcter d’urgència i fora de
bossa única perquè està esgotada, perquè no hi ha
professionals, perquè tots els professionals se n’han anat fora
d’aquesta comunitat per eludir aquest requisit. Això és la
gestió.

(Alguns aplaudiments)

Ni menys han intentat compensar l’efecte pervers del decret
amb una mesura com podria ser el pagament del complement
de fidelització, que s’està demanant fa temps i ara podem
pagar, i mentrestant els usuaris, les persones de les quals no he
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sentit parlar darrerament a vostè -ja es veu que amb les
persones s’ha d’anar alerta perquè la gestió no correspon a allò
que vostès voldrien-, idò aquestes persones han d’aguantar la
falta de metges especialistes i diplomats universitaris en
infermeria.

Si a això hi afegim tot un seguit de decisions puntuals,
errònies, inconsistents i que han hagut de retirar al poc temps,
hem de concloure que hi ha temes que no surten en els
pressuposts però que marquen la seva aplicació, pel que no tot
és parlar del pressupost més alt d’aquesta comunitat, com
repeteixen una vegada i una altra, perquè si no va acompanyat
de gestió eficaç els recursos públics també es malbaraten.

La gestió política s’ha limitat a posar recursos econòmics
puntualment on ha considerat que feia falta, però no hi ha una
visió general de planificació de futur i de treball en xarxa, el fet
més evident és a salut mental, on ja ha dit que augmentaria
també el personal, però ni l’ha concretat, ni l’ha planificat, ni
ha deixat actuacions noves dins aquest àmbit; no tenim el pla
de salut pública ni el pla de salut mental, ni el pla de cronicitat,
i ara ens parla d’una estratègia de suïcidi, crec que ha comentat,
doncs, nosaltres ni l’hem vista, Sra. Consellera.

Destacar també la contradicció entre el seu discurs en
contra de l’assistència mèdica privada, és a dir, l’assistència
concertada, i l’augment o almenys el manteniment de les
partides de treballs realitzats per altres empreses, 227, i
existència de treballs realitzats per altres..., perdó, i assistència
sanitària amb mitjans aliens, 25 per al 2018. Per tant, mantenen
la incoherència del seu discurs, amb una mostra més que
tampoc no gestionen bé la realitat assistencial, i que, d’alguna
manera es reflecteix en la gestió, en el personal sanitari i en
l’usuari, qui ha de rebre una assistència sanitària dimonitzada
per vostès, únicament perquè és concertada, i tot per això, per
un grapat de vots d’aquesta cambra.

Sra. Consellera, hem presentat una sèrie d’esmenes que hem
intentat millorar els pressuposts, no hem presentat una esmena
a la totalitat, perquè pensam que és una quantitat important i
que es paguen drets ja reconeguts anteriorment que abans no es
podien pagar, però sí que hi ha cinc esmenes que m’agradaria
destacar, i la primera és la que fa referència a la implantació del
servei d’al·lergologia. En comissió, aquesta esmena, doncs
sorprenentment va ser acceptada, va ser una esmena que estava
pressupostada en 500.000 euros, per què? Perquè corresponia
al cost calculat de la proposta de resolució aprovada en el debat
de política general, que era posar al·lergologia a cada una de
les illes, per això era aquesta quantitat. Però, com que teníem
una esmena de Podemos presentada, doncs amb el vot nostre
s’assegurava que hi hagués servei d’al·lergologia, i vostès, que
no volien al·lergologia, varen començar a negociar a la baixa
amb Podemos, amb unes quantitats de 50.000 euros que no (...)
per a res i haguessin donat a nàixer un servei d’al·lergologia
mort.

Per fi, ara, avui es completarà doncs la seva malifeta, és una
esmena del Partit Popular que s’han de carregar, perfecte, però
al·lergologia el tendrem, que és el que vol el Partit Popular, que
hi hagi servei d’al·lergologia en aquesta comunitat, malgrat
vostès i pel suport d’una esmena de Podemos...

(Alguns aplaudiments)

..., cosa que Podemos no ens suporta a nosaltres, però nosaltres
treballam per a la comunitat, treballam per a les persones.

Volem destacar també, i vull destacar també l’esmena
16022, cap mesura de fidelització, cap, a Canàries es doblen els
incentius de fidelització per a Mallorca, és a dir, (...) grosses
doble de Mallorca, i es quintupliquen les de les àrees de salut
de Menorca, Eivissa i Formentera; (...) els acords firmats el
2008, li demanen que pagui el 2010 i no hi ha ni un euro, tenint
sous dins aquest pressupost tan gros d’aquesta comunitat, el
més gros del món, ni un euro per acomplir els acords firmats el
2008.

Equilibri territorial, vostès desequilibren el pressupost amb
les illes, exemple: l’hemodinàmica de Menorca; tendrem
hemodinàmica de Mallorca, perfecte; tendrem hemodinàmica
a Eivissa, perfecte, encara que n’hi ha una de privada; però
hemodinàmica de Menorca no n’hi haurà, aquí hi haurà diputats
de Menorca que votaran en contra de tenir una hemodinàmica
a Menorca, per què?

(Alguns aplaudiments)

Perquè la consellera té un avió molt ràpid, té un avió molt
ràpid, que va molt de pressa i pot anar directament a Son
Espases, això no és científic, Sra. Consellera, això no és
científic. Per tant, equilibri del pressupost, hi ha una esmena
per començar a implantar l’hemodinàmica a Menorca.

Assistència sociosanitària a Eivissa, arriba el moment que
aquesta reivindicació històrica s’acabi, du el Consell Insular
d’Eivissa massa temps pagant pel que vostè ha de pagar, ara
presumint de sous ha de fer els convenis que corresponguin
perquè aquesta assistència es presti en condicions adequades i
en condicions econòmiques adequades i no deficitàries per part
del Consell Insular d’Eivissa.

I després, una altra que hem comentat i que comentarem és
la gratuïtat del pàrquing de Son Espases i de Can Misses, anys
parlant-ne, anys parlant-ne i sense cap avanç, ja ho ha dit el
portaveu d’El Pi, el Sr. Font, anys parlant-ne i no hi ha cap
tipus d’augment.

Per tant, Sra. Consellera, és millorable, el seu pressupost no
és perfecte, no ens vengui aquí a contar històries de números
polits i d’absoluta perfecció, perquè no és així.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i salutacions a tothom, per darrera
vegada avui. MÉS per Menorca només manté una esmena a
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aquesta secció i és la 16424, que fa referència a reconvertir els
usos de Marivent en sociosanitaris o educatius. Sabem que és
una esmena que no agrada a aquesta cambra, que considera que
el fet d’obrir-lo a la ciutadania ja és una gran passa, i ho és, no
els ho podem negar. Per açò el que els proposam és fer una
passa més, valenta, de retorn total d’aquest espai a la
ciutadania.

No ens amagam, som republicans i creiem que aquestes
infraestructures són de la ciutadania. Com a illes que som, la
nostra realitat a l’hora de governar i d’establir les necessitats
són ben diferents a la península, per a nosaltres és més
important acabar de dotar les nostres illes, per petites que
siguem, d’aquelles infraestructures i serveis que necessitam que
no allotjar la família reial, així com tampoc no veiem els
suposats beneficis de tenir els Borbons a casa nostra.

Ahir ens van retreure que no hem parlat de la residència per
a malalts durant aquests pressuposts, i tenen raó, però resulta
que creiem en el model que du endavant el Govern, diversificar
l’oferta, el trasllat d’especialistes a les altres illes, la
implantació de nous serveis que ajudaran a reduir el trasllat
dels malalts, l’avió ambulància 24 hores, les habitacions a Son
Espases, la millora del conveni amb Can Granada, creiem que
s’han moltes coses en aquest sentit.

I sincerament pensam que s’ha acabat l’època de les grans
construccions, perquè sembla que no hem après res de les
èpoques anteriors. El que nosaltres volem és que la nostra
ciutadania sigui atesa amb les millors condicions, oferir
opcions diferents, en poques paraules, oferir els serveis que la
nostra ciutadania es mereix. El pressupost de salut segueix
apostant clarament per la salut universal, l’atenció primària, la
cronicitat, sempre i quan el Constitucional no ens posi l’ullal a
sobre, més preocupat per atendre les denúncies del PP que de
l’acompliment de la sacrosanta Constitució Espanyola.

El dret de les autonomies que garanteix l’article 2, el dret a
dictar normes pròpies, aquests territoris que integren Espanya
puguin decidir políticament el seu futur, un Tribunal
Constitucional que ha anat buidant de contingut totes les
competències autonòmiques i emparant competències que la
Constitució entén amb caràcter general o bàsic per deixar les
comunitats gairebé sense espai polític propi. Un Tribunal
Constitucional que no fa més que anul·lar lleis de caràcter
social, és la imatge que millor resumeix que aquest estat es
troba en fallida.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Como
tengo cinco minutos, me dedicaré directamente a las
enmiendas. Empezaré defendiendo la enmienda 16339, donde

presupuestamos una partida para la elaboración del plan de
infraestructuras sanitarias; queremos dar seguridad,
certidumbre y credibilidad a los ciudadanos que llevan
escuchando de la consellera anuncios que todavía no han
quedado plasmados en inversiones reales, es cierto que la
consellera lleva anunciando obras en el Hospital de Inca, de
Manacor, de Son Espases, en el Psiquiátrico, en el Hospital
General, en el Hospital Verge de la Salut, Son Dureta y
numerosos PAC anunciados, a veces incluso han sido
inversiones que se han anunciado repetitivamente en prensa y
han salido en varias ocasiones, como el Son Dureta o el Verge
del Toro, lo mismo que ha hecho aquí. Y bueno, creemos que
es necesario, entonces, hacer este plan, porque son muchas y
todas ellas muy importantes estas inversiones, de nuevos
centros sociosanitarios, y nosotros proponemos un plan
consensuado con los profesionales, con todos los grupos
políticos para dar continuidad a las políticas en infraestructuras;
un plan, una planificación con una memoria económica, con
una temporalización y donde los grupos nos comprometamos
a llevar a cabo este plan, gobierne quien gobierne.

Después también tenemos una enmienda, la 16331, donde
proponemos una partida de 150.000 euros para proyectar y
licitar la construcción de un nuevo PAC en Manacor, un punto
de atención continuada de 24 horas, que es una petición de los
vecinos de Manacor que llevan realizando ya muchos años,
también los profesionales sanitarios, sobre todo los del Hospital
de Manacor, que ven como las urgencias pues se van
sobresaturando con medidas que tendrían que haberse llevado
a cabo en este PAC que no existe, porque, además, el que hay
está muy destartalado.

Con la enmienda 16328 proponemos 5 millones de euros
para realizar las inversiones necesarias en la mejora de las
instalaciones del Hospital General, de 5 millones. Usted
presupuestó 2 millones para el 2017, unas inversiones que
todavía no se han ejecutado, y creemos que el Hospital General
es un edificio muy antiguo que aporta un servicio
importantísimo de atención a la cronicidad y necesita una
inversión mínima de 5 millones de euros en deficiencias
estructurales y de dotación instrumental.

También tenemos, por otra parte, una enmienda de 5
millones para contratación de nuevo personal en el ib-salut.
Ustedes abrieron los centros de primaria por las tardes, pero no
dotaron de los recursos humanos necesarios para la ampliación
del horario.

Y por otra parte el propio Hospital General lleva
reclamando también necesidades de personal y no solamente
creemos que se ha de aumentar el personal, sino que las
contrataciones, los procedimientos para las contrataciones se
tienen que agilizar.

En cuanto a la enmienda 16312, proponemos 500.000 euros
para disminuir el precio de los aparcamientos de Can Misses y
de Son Espases. Bien, ustedes han sido incapaces de hacer
gratuito el aparcamiento de estos hospitales, pese a ser una
promesa bandera y abanderada durante las elecciones, y ahora
dicen que es imposible. Pues bueno, si son incapaces de
cumplir con lo prometido, pues, y que todo quedó en una
propuesta electoral, al menos que se reduzca el precio del
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estacionamiento, un coste que es inasumible para las familias
que tienen un familiar ingresado, inasumible; que un parking en
un hospital sea de pago es una vergüenza.

Otra enmienda importante es la 16329, aquella en la que
presupuestamos una partida para hacer posible la transparencia
en todas las listas de espera, empleando para ello un código de
usuario. Esta fue una propuesta de resolución aprobada en el
debate de la comunidad autónoma y ahora la dotamos
económicamente, es muy importante aliviar a las familias y al
enfermo de la incertidumbre de la espera. Le volvemos a
recordar que es una propuesta que está aprobada, que
estaremos atentos a su puesta en marcha, aunque, igualmente,
la dotamos para que informáticamente tenga los recursos.

Usted comenta que las listas de espera son transparentes,
pero yo le puedo asegurar que esa transparencia de la que usted
hace gala no le sirve de nada al ciudadano si no tiene un código
de usuario para entrar y saber exactamente en qué posición está
en esas listas.

Y en cuanto a la enmienda 16311, es una partida para
realizar un estudio para determinar la viabilidad de implantar
el servicio de transplante hepático en Son Espases. Esta
reivindicación, como ya sabe, es muy recurrente en
Ciudadanos, pero pedimos un estudio técnico y riguroso, que,
además, recoja la opinión de los profesionales de Son Espases
y de la Asociación Nacional de Transplantes, no nos basta con
un no de la consellera. Creemos que es una técnica que nos sale
muy cara, mandando los pacientes a otras autonomías y
asumiendo el ib-salut el coste médico hospitalario del
transplante, pero, sobre todo, es un coste enorme para los
pacientes y toda la familia, pues el enfermo ha de residir con un
acompañante hasta seis meses antes de la intervención en la
comunidad autónoma donde va a ser transplantado,
costeándose la estancia, por cierto, puesto que el ib-salut
solamente paga 14 euros por día. Una situación inasumible para
muchos pacientes y, por tanto, una situación dramática.

Y por último, tenemos una serie de enmiendas referidas a
cada uno de los hospitales de Baleares, en ellas afectamos al
programa 411C, para la realización de un plan de formación
continuada anual para todo el personal de las diferentes
categorías. Queremos que exista un plan anual continuo, que
hoy no existe, y desde Ciudadanos proponemos pues que el
plan se desarrolle comenzando con la detección de las
necesidades y expectativas de los destinatarios de la formación
continuada, alineando los objetivos de la formación con las
necesidades, y, a su vez, este plan también tendría que ir
dirigido a la formación de equipos multidisciplinares y que
siempre esté asegurando la formación en las nuevas técnicas de
trabajo.

Y ya por último, y acabo, recordar que en el articulado
propusimos la suspensión del acuerdo... la suspensión de la
congelación del acuerdo con el Govern, en 2008, del plus de
insularidad de Menorca, Ibiza y Formentera. Creo que en esta
cámara siempre estamos hablando de que tenemos que tener un
plus de fidelización para los médicos y, sin embargo, aquí
tenemos una buena oportunidad y una buena herramienta para
realizarlo y realmente no entiendo el por qué de esta negativa
a pagar ese plus que está acordado en mesas sectoriales, y

desde Ciudadanos siempre decimos que lo que se acuerda en
mesa sectorial está para cumplirse.

Y nada más. Muchas gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Bueno, quería
defender mi enmienda sobre el rescate farmacológico, ya he
intervenido en otras ocasiones en esta cámara para pedir esta
medida y les voy a intentar resumir brevemente mi postura.
Aunque económicamente estemos llamando a la recuperación,
seguimos padeciendo graves emergencias sociales, entre ellas
la del acceso a los medicamentos. El rescate farmacológico
debería ser una prioridad en nuestros presupuestos y, como
podrá notar en la enmienda, las fuentes de financiación de este
rescate farmacológico en mi enmienda provienen de la ATB.

Y aquí viene mi pregunta: ¿no les parece justo que
dediquemos 9 millones de euros de un organismo dotado con
un presupuesto de más de 80 millones a fines sociales? Un
organismo que, encima, tiene que ser reestructurado, ya que sus
competencias serán transferidas a las consells insulares, y
dentro de estos 80 millones, que tienen un uso todavía un poco
difuso, ¿no debemos apoyar nuestra sanidad con estas
transferencias? Aparte que dentro del presupuesto de la ATB,
una merma como la que propongo no tiene por qué afectar sus
difusas futuras competencias, naturalmente.

Es verano la actividad turística se ha podido calificar, como
mínimo, de asfixiante, el que sigamos destinando partidas tan
sustanciosas a mantener este ritmo dice mucho de las
intenciones sociales de estos presupuestos. En cambio, un
derecho tan básico como la medicación, después de estos años
de copago, ayudaría a aligerar la carga económica que tienen
los sectores más débiles de nuestra población, jubilados,
grandes dependientes, etc.

Por eso, me gustaría que se tuviera en cuenta esta enmienda
y sus amplias consecuencias sociales. El rescate farmacológico
es parte del rescate ciudadano y de poco nos vale que los
ciudadanos tengan derecho a una asistencia gratuita y universal
en nuestros centros de salud si después no tienen dinero para
pagarse la medicación que necesitan para tratar sus
enfermedades.

En numerosas ocasiones me he encontrado, todas las veces
que he planteado esta petición, con un muro en el Partido
Socialista, ya que esto no es una medida del programa
socialista, diciendo que había estado en los consells y estado en
los ayuntamientos, que era un tema que era jurídicamente
complicado de llevar, mediante una aportación del Govern a
este copago; pero yo creo que cuando se quieren buscar
soluciones se encuentran, y lo que no se puede es dejar el
rescate farmacológico para que haya también ciudadanos de
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primera y de segunda, aquellos consells o ayuntamientos que
puedan disponer de una cantidad mayor o menor para la
población que lo necesita. Yo creo que todo individuo, viva
donde viva, en cualquier punto de nuestra geografía de nuestro
archipiélago merece poder tener acceso a los medicamentos.

No estoy hablando de rentas bajas, rentas altas, perdón,
estoy hablando de rentas bajas, estoy hablando de ciudadanos
que a lo mejor tienen un sueldo de 700 euros, 800 euros, 1.000
euros, que además necesitan... tienen que pagar la aportación
del 40%, no son pensionistas, no tienen bonificada la
medicación y en muchas ocasiones tienen que elegir entre
comer o pagarse la medicación, o dejar de pagar, a lo mejor, el
alquiler. Estos casos están ahí, no podemos cerrar los ojos.

Vale, es un buen presupuesto, parece que los números del
INE dicen que está mejorando la economía, pero cuando uno
baja a la calle y habla con las personas que están alrededor no
ve lo mismo, no es ser negativa ni querer negar lo evidente, yo
creo que está haciendo un buen trabajo y queda mucho por
hacer, también, pero hay todavía mucha gente que lo está
pasando mal, y creo que este punto lo estamos dejando de lado
una y otra vez.

Si fuera seguramente una medida del programa socialista,
como fue la facultad de medicina, estaría ya resuelto, como no
se daba el caso, no.

Yo simplemente les pido que voten con consciencia y que
tengan en cuenta esta gente vulnerable que realmente necesita
nuestra ayuda. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam a la defensa del vot particular
per part del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En el debat
en comissió de les esmenes parcials en els pressuposts el Grup
Parlamentari Socialista va formular un vot particular en relació
amb l’esmena del Grup Parlamentari Popular, que n’ha fet
menció també el Sr. Serra, la 16018 d’addició, en alta a la
secció 60, programa 412B i subconcepte 14900 per import de
500.000 euros per a la implantació del servei d’al·lergologia a
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquesta esmena va resultar efectivament aprovada, que
juntament amb l’esmena del Grup Parlamentari Podem, la
16363 per a la creació també d’aquest servei d’al·lergologia a
la comunitat autònoma, amb una dotació de 120.000 euros,
suposa disposar ara mateix d’un total de 620.000 euros per a la
creació d’aquest servei.

És absolutament necessari posar la creació d’aquest servei
d’al·lergologia o aquesta sol·licitud en el seu context. Aquest
servei no ha existit mai a la nostra comunitat autònoma i
malgrat açò s’han atès de manera adequada a les nostres illes,
tots els problemes de salut relacionats amb al·lèrgies. Fins ara
han estat els diferents professionals especialistes qui han

conegut de les al·lèrgies, com hagi pogut ser per exemple
dermatòlegs o pneumòlegs. Certament però sempre hi ha
possibilitat de millora i s’ha de procurar avançar.

En aquest sentit i arran d’aquestes dues esmenes i arran
també de la intenció del Govern, es va proposar una proposta
de transacció a l’esmena de Podem per tal de contractar un
especialista al·lergòleg que donés a la resta de professionals
que avui coneixen d’aquestes diferents afeccions al·lèrgiques,
valorar els resultats i preveure la possibilitat d’ampliar o no el
servei en el futur en cas que fos necessari. I per tant, donar un
suport a aquests professionals. I per açò són necessaris els
50.000 euros que es proposaven i que crec que no són cap
despropòsit, com deia el Sr. Serra.

Ara, però, tenim 620.000 euros per a aquest servei, una
quantitat que des del nostre punt de vista és absolutament
desproporcionada i innecessària, que suposaria una gestió
ineficient dels recursos públics, donat que una volta que l’ib-
salut ha dotat aquest al·lergòleg, és prioritari invertir en altres
serveis i no un servei macro com el que proposa el Grup
Parlamentari Popular.

Es tenen dificultats per completar plantilles on la manca de
professionals de terminades especialitats és evident, no només
aquí, sinó a tot l’Estat i açò és preocupant, com podrien ser
anestesistes, metges de família, pediatres o radiòlegs. I aquesta
és la motivació del vot particular que es va presentar a comissió
dijous passat i que ara defensam en el plenari. És a dir, el fet de
fer possible una gestió eficient dels recursos públics i que
puguem donar cobertura també a altres actuacions que són tant
o més necessàries i prioritàries. Pretenen així que es destinin
únicament els 120.000 euros de l’esmena de Podem que està
aprovada i que es pot crear aquest servei d’al·lergologia i no els
620.000 que ara resultarien de la suma de l’import de les dues
esmenes. Demanam així el vot favorable a aquest vot particular
d’aquells grups que en comissió van votar a favor de l’esmena
del Partit Popular, per retornar el seny, actuar amb
responsabilitat i possibilitar una millor i més eficient gestió dels
recursos públics.

Pas ara amb el temps que em queda, en relació amb les
esmenes que s’hi mantenen a les seccions 18 i 60 del Grup
Parlamentari Socialista, mantindrà el vot que va mantenir en el
seu moment en comissió i la rebutjarà per als següents motius. 

Primer, El Pi a l’esmena a la totalitat. Sr. Font, jo estic
contenta que li agradi la música que sona de la conselleria i jo
crec que si li agrada la música, és perquè hi ha una partitura
que dóna ordre a aquesta música, seria el full de ruta que ara se
segueix, s’han assolit ja el 70% dels acords pel canvi en
matèria de salut. I pens també que si li agrada com sona, deu
ser perquè es té una excel·lent orquestra entre professionals i
gestors, que són imprescindibles perquè tot vagi bé.

I aquí aprofit per dir-li al Sr. Serra, que ha sortit una mica
enfadat, per dir-li que hem posat allà on hi havia renou
anteriorment a sanitat, ara hi sona com a mínim música. I crec
que vostè ha fet molta demagògia tant en la seva intervenció,
que semblava més una interpel·lació a la consellera, o una
esmena a la totalitat que després ha justificat que no l’havia fet,
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que no defensar les esmenes parcials que realment mantenen al
pressupost de Salut.

Quant a les esmenes parcials, moltes d’elles són
microesmenes, són actuacions molt concretes que dins aquest
gran pressupost que té la Conselleria de Salut, que és el més alt
de la història, òbviament moltes d’aquestes actuacions micro
que es demanen, se’n podrien demanar moltes més, ja estan
previstes dins la pròpia planificació de la conselleria.

Veient les esmenes que manté El Pi, crec que no mantenen
una correlació amb l’esmena a la totalitat presentada, perquè
una esmena a la totalitat és que ho rebutjam tot i en canvi, les
esmenes parcials són actuacions algunes d’elles molt concretes.
Es demana un pla de salut quan ja s’està fent, o ja es té un pla
estratègic; el rescat dels pàrquings de Son Espases i Can
Misses, saben de sobres que el Govern ha fet tot el que pot i
més, però que estam en una situació de concessió que impedeix
aquest rescat; rehabilitació de salut mental a Eivissa i tres
accions concretes, el PAC de Manacor, el PAC de Santanyí i
ampliar 24 hores la UBS de Porreres. Accions concretes, per
exemple les previstes a Manacor, el Govern està pendent d’un
solar des de 2008, semblava que s’havia de posar a disposició
i no s’hi ha posat, i vull recordar que fins fa pocs dies era el
Partit Popular el que governava aquest ajuntament.

Quant a les esmenes de Ciudadanos, Grup Mixt, a part dels
aparcaments de Can Misses i Son Espases, que ja hi he fet
referència, demanen la redacció d’un pla d’infraestructures, que
ja està redactat, un projecte sociosanitari a l’edifici de Cecili
Metel, la rehabilitació i millora de l’Hospital General, millora
d’infraestructures a centres d’atenció primària, reitera el PAC
de Manacor o la ressonància magnètica a Son Llàtzer. El
Govern té previst ja moltes d’aquestes actuacions dins el Pla
d’infraestructures.

Altres esmenes que també fa, com un servei de televisió de
franc a les habitacions dels hospitals. Aquesta esmena, Sra.
Ballester, socialment podria estar molt bé, però no ha de ser
una prioritat sanitària. Per tant, entenem que no forma part del
vessant sanitari i la rebutjam per aquest motiu. Campanya de
consum responsable, sobretot begudes amb sucre i per
l’obesitat dels joves, ja ho té previst la conselleria dins la
Direcció General de Salut Pública. Un estudi per dur a terme el
trasplantament hepàtic, és cert, no és la primera vegada que ho
diu, ho ve reiterant aquesta legislatura a la Comissió de Salut,
però jo crec que també la consellera reiteradament li ha donat
complida informació i justificació de per què no es pot posar
aquest servei de trasplantaments hepàtics a la nostra comunitat,
perquè no es donen els paràmetres que són necessaris i que, per
tant, justificarien aquest servei. O també la contractació de més
personal a l’ib-salut, i jo crec que aquest govern ha demostrat
que ha contractat i està en la línia de contractar i ha incrementat
capítol 1 per contractar el personal que fa falta per atendre la
salut de tots els residents en aquesta comunitat. Finalment
també hi ha set esmenes que demanen un Pla de formació, que
també ja es té. I quant a la fidelització, realment hi ha un acord
amb els sindicats i s'hi donarà compliment el 2018 i ja està
previst.

Quant a l’esmena de la Sra. Seijas, la rebutjarem. Jo crec
que el Grup Socialista sempre ha donat mostres que està en

contra del copagament de pensionistes. I realment és una
qüestió que s’ha de tenir en compte i s’ha de corregir, però no
mitjançant una esmena i donant de baixa a l’impost turístic 9
milions d’euros.

Igualment rebutjam l’esmena de MÉS per Menorca, per
destinar Marivent a usos socials, així ja ho vam manifestar en
el seu moment a la comissió.

I quant a les esmenes del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Serra parla de Canàries, ens ha comparat, no? Ha fet una
referència a Canàries, però jo supòs que és perquè no vol parlar
de Galícia, govern popular, del Partit Popular a Galícia amb
una majoria absoluta, no ha aprovat ni una esmena de
l’oposició als pressuposts. Per tant, jo entenc que vostè diu que
l’interessen les persones, però potser només són aquelles
persones que els voten a vostès. 

Però no vull entrar dins la dinàmica d’acció-reacció, a més
em va quedant poc temps ja. Només vull recordar que
començava avui el Sr. Camps la seva... aquesta segona jornada
d’aquests pressuposts dient que ara recullen allò que varen
sembrar la legislatura anterior, doncs, les esmenes presentades
a Salut precisament demanen al govern actual pal·liar la mala
gestió que es va fer llavors quan varen desmantellar el servei i
varen llevar drets a la ciutadania. Però és que ahir va dir també
el Sr. Camps que si s’acceptava la seva proposta de reforma
fiscal retirarien la resta d’esmenes i la conclusió d’aquest
sil·logisme fàcil deu ser que les esmenes que han presentat són
simplement fum, postureig, performance o li podem dir com
vulguem.

L’important, i acab, president, és on fan baixa aquestes
esmenes. Més de 3 milions d’euros fan baixa a la Direcció de
Serveis Generals de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports; 200.000 euros a planificació i normalització
lingüística; 3 milions, quasi 3,5 milions a la Conselleria de
Presidència; 30.000 euros a l’oficina de lluita contra la
corrupció, i bomba!, 15 milions d’euros a deute públic. Sr.
Camps, supòs que deu tenir el permís del Sr. Montoro per
donar 15 milions d’euros de baixa de deute públic.

Conclusió, el Govern continua apostant, com ha fet el
primer dia, per millorar la vida de les persones i retornar drets,
que vostès varen furtar tant als professionals com als usuaris,
i, en definitiva, no podem més que concloure que són uns bons
pressuposts per a aquesta comunitat autònoma. 

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Passam al torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bones tardes. Gràcies, president. Bé, hola de nou. Bones
tardes a tots, diputats, diputades, consellers. Bé, em permetran
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abans d’entrar a parlar dels pressuposts en si m’agradaria
destacar la gran importància que té la salut entesa com un estat
complet de benestar físic, mental i social, i no solament
l’absència d’afeccions o malalties i considerant-la com un dels
valors més apreciats per a una societat desenvolupada i
humanista. 

En aquests dos anys i mig que portem de legislatura la
Conselleria de Salut ha hagut de fer front a una situació
complicada, una tasca immensa que ha hagut de recuperar
serveis, com els programes de prevenció i promoció de la salut
arrabassats pel Govern del Partit Popular, i altres tantes
retallades. Però també havia de fer front a l’atenció de
necessitats emergents com l’envelliment demogràfic, les
malalties cròniques i les creixents desigualtats de salut, i tot
mentre l’Estat lluitava per posar la sanitat balear de genolls, per
això, hem hagut de pal·liar i compensar les polítiques de salut
que ens arribaven des de l’Estat, que ens arriben des de l’Estat,
com el Reial decret 16/2012, que ha implantat el copagament
farmacològic o l’apartheid sanitari. I també l’accés al FLA,
fons de liquidació autonòmica, mitjançant una sèrie de mesures
d’obligat compliment que dificulta el model de gestió desitjat
de la pròpia comunitat autònoma. 

La consellera de Salut en el seu discurs relatiu als
pressuposts va fer menció a les línies polítiques que des de
Podem defensam i en les quals està treballant marcant un clar
compromís com la salut en totes les polítiques, la promoció de
la salut i la prevenció de la malaltia, la consolidació d’atenció
primària més resolutiva i accessible, la restitució de drets dels
ciutadans i dels professionals, la gestió basada en l’evidència
per garantir un sistema sostenible, eficaç i eficient, un nou
model d’atenció a la cronicitat, la transparència en la gestió, la
recerca i la innovació han de ser el motor d’un sistema
excel·lent, tal com deia; però varen quedar alguns temes
pendents perquè encara que va parlar de la millora en l’atenció
de  salut mental va citar algunes mesures tal com la posada en
marxa de la unitat d’identitat de gènere a l’Institut Balear per
a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència, la posada en
marxa de l’observatori de suïcidi i va fer referència als equips
de suport, assertiu, comunitari a totes les Illes i a tots els
sectors; concloent que es destinaria 1.600.000 euros a l’any
2018 per al canvi de model del Servei de Salut Mental en la
contractació bàsicament de professionals per a la salut mental
i cronicitat.

Nosaltres volem assegurar que les mancances que hi ha a
nivell de salut mental a Eivissa sigui una realitat, per això
vàrem presentar tres esmenes, una referida al psicòleg clínic a
l’àrea de salut mental d’Eivissa per al programa dedicat a
pacients joves de 14 a 35 anys amb psicosi, una altra per
augmentar la mitja jornada de salut mental infantojuvenil
d’Eivissa, i la posada en marxa de la unitat comunitària de
rehabilitació de les Pitiüses.

Bé, on diu la consellera o la conselleria al·lega no tenir
espai ara mateix per posar-lo en marxa, nosaltres pensam que
tenim ara mateix un nou hospital, saben que aquest hospital no
està sent infrautilitzat, hi ha sales que s’utilitzen com a
magatzems i consideram que mentre s’estan fent les obres de
l’antic hospital es poden també optimitzar algunes sales que ja
tenim en aquest nou hospital. 

També vàrem considerar que el servei de radioteràpia deu
anar acompanyat d’un fisioterapeuta per a la unitat de
linfedema a Can Misses, que més tard ens hem assabentat que
s’ha ampliat un conveni amb aquest servei que dóna
l’Associació del Càncer d’Eivissa i Formentera, però clar, no
cal dir que nosaltres el que demanam és un servei públic i no
conveniat. 

Hem presentat una esmena per al control del mosquit tigre
catalogada com a espècie invasora, segons el Reial decret
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el catàleg espanyol
d’espècies exòtiques invasores, i que segons aquest les
administracions competents en matèria de medi ambient han
d’adoptar les mesures de gestió, control i possible eradicació de
les espècies incloses dins d’aquest catàleg. 

Finalment, presentarem una esmena per a la creació d’un
servei d’al·lergologia per començar a avançar en l’atenció
d’aquesta problemàtica i que a les Illes Balears no existeix.
Afortunadament totes les esmenes han estat aprovades. 

Amb relació a les esmenes presentades per la resta dels
grups parlamentaris hem pogut comprovar que moltes en les
que estam interessats ja estan incloses en el pressupost. Per una
altra banda, ens preocupa l’augment del pressupost en farmàcia,
també pensam que hauríem de treballar enguany per... enguany
no, l’any que ve, per continuar solucionant la pobresa
farmacològica que ha de quedar eradicada amb els acords pel
canvi. Ja va comentar que s’estava fent un estudi, tal com
vàrem demanar nosaltres en els anteriors pressuposts per
identificar la població que no podia fer front al pagament del
tractament de medicaments, esperem que d’aquí surti
promptament una conclusió amb la qual puguem posar fi a
aquest problema. 

I un altre punt que desitjam veure és la gratuïtat dels
aparcaments de Can Misses i Son Espases i continuar
desprivatitzant la sanitat de les Illes, més tard que d’hora hem
de deixar que el PP ens continuï precaritzant la nostra qualitat
de vida en diferit. 

Bé, no em puc acomiadar sense dir-li al Sr. Serra que, bé,
tenim l’apartheid sanitari, tenim el copagament farmacològic,
la privatització de la sanitat. Sr. Serra, Bauzá va dir que les
retallades en sanitat permetien estalviar fins a 14 milions al
mes, però el que no va dir és que al mateix temps
s’augmentaven les llistes d’espera, i és el que nosaltres pagam
ara mateix. Sr. Serra, "no cola", vostè recepta exactament el
contrari del que fa el seu partit, de res no ens serveis el que diu
quan fa exactament el contrari. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. Des de MÉS
per Mallorca valoram positivament l’augment pressupostari del
5,8% respecte de l’exercici de 2017, això es tradueix en 87,79
milions d’euros més que l’any passat, amb un total de quasi
1.600 milions d’euros de pressupost. Ho dic perquè l’àrea de
salut és d’una importància capital, i no ho dic sols pel fons, que
és ben evident, ho dic també perquè aquesta àrea genera una
opinió directa en cada un dels ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears. La salut no és una opció, és una necessitat i això
provoca que el nivell d’exigència sigui molt alt.

Tota la ciutadania en som usuaris, directament o
indirectament, i totes i tots en generam conscientment o
inconscientment una imatge del servei sanitari i
conseqüentment de la gestió que se’n fa.

La salut és un dret universal i totes les persones han de tenir
les mateixes oportunitats, però aquesta evidència es va trencar
la passada legislatura. Durant aquests quasi dos anys i mig s’ha
anat en la línia de rescatar la sanitat i recuperar els drets perduts
i això s’ha reflectit en l’aposta de l’actual Govern, per
incrementar els pressuposts d’aquesta conselleria de forma
significativa. Ens trobam amb un creixement des de l’any 2015
superior al 20%. 

I parlant de drets universals en l’accés a la sanitat pública,
ahir arribava una molt mala notícia, el Tribunal Constitucional
anul·là l’atenció sanitària universal al País Valencià. El
Tribunal Constitucional ha paralitzat el decret de la Generalitat
Valenciana, que ha permès l’accés universal a la sanitat, un
decret que obria la porta a l’atenció sanitària a persones.
Persones que, segons per a qui, estan en situació irregular a ulls
de l’administració, però persones. Possiblement en breu ens
tocarà ara a nosaltres, la dinàmica del Tribunal Constitucional
la coneixem bé a les Illes i pel que veiem no la patirem en
solitari, és clar, el govern progressista parla del Constitucional,
o bé un Montorazo com a l’Ajuntament de Madrid. És trist,
tornen deixar milers i milers de persones sense sanitat. Vostès,
en el PP, diuen que no perden aquesta sanitat, ho han dit abans,
ho tornaran dir ara i jo em deman: a què dóna accés aquesta
targeta? Si dóna accés a la sanitat o no dóna accés a la sanitat,
si el problema només és una targeta de plàstic, no li veiem més
problema.

Tornant als pressuposts, hem dit que des de MÉS per
Mallorca hi donarem suport. Diversos són els motius i en línies
generals, el primer, l’increment, línia ascendent. El segon,
tenen en compte la globalitat de les Illes, generant un impacte
insular i contribuint, per tant, a millorar l’atenció de les illes
que pateixen la doble insularitat i fins i tot la triple en el cas de
Formentera. Consoliden la contractació de nous professionals.
Combaten una herència de la passada legislatura, així com
molts altres pressuposts. I per últim ho fan tenint una
perspectiva que va més enllà del 2019, sense caure per tant, en
la perversió que ens du als polítics a pensar sols en cicles de 4
anys, fet que genera sense sentits que la ciutadania no entén.

Dels pressuposts volem destacar especialment tot un seguit
de punts. El primer, el fet que el Servei de Salut tendrà 32,5
milions d’euros, un 23% més que a l’any anterior. Respecte el

capítol de personal, el Servei de Salut disposarà el 2018 d’un
pressupost de 46,6 milions d’euros, per a la contractació de
nous professionals i per retornar els drets perduts durant la
legislatura passada. Amb aquesta partida tendrem les primeres
fases del nou Son Dureta, així com la redacció del projecte de
reforma de l’Hospital Verge del Toro i la construcció del nou
centre de salut a Alaior, amb una partida de 90.000 euros per
a la licitació de l’obra.

En el mateix Servei de Salut es preveu també començar la
reforma de l’edifici de Can Misses, amb una inversió de
750.000 euros.

També destacar els 1,9 milions d’euros que aniran a les
obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital de Manacor.

A l’Hospital d’Inca s’ampliarà l’àrea d’urgències, per a la
redacció d’aquest projecte el pressupost preveu una inversió de
192.500 euros.

I a l’Hospital de Son Espases es reformarà l’àrea
d’oncologia pediàtrica, per la qual s’ha destinat una inversió de
456.303 euros. I l’àrea d’urgències de l’hospital, amb un
pressupost de 350.000 euros.

També destacam que el 2018 s’invertiran 4.425.830 euros
al Pla d’infraestructures d’atenció primària, per a la reforma i
l’ampliació de diversos centres de salut de Mallorca.

I per últim 1,6 milions d’euros prevists per a desenvolupar
el Pla de salut mental i Pla d’atenció a la cronicitat, projectes
ja iniciats des del Servei de Salut, que permetran millorar el
tractament i el seguiment dels pacients amb malalties
cròniques.

I quant a la Direcció General de Salut Pública i
Participació, el pressupost de 2018 preveu un augment del
6,6%, en el qual voldria destacar l’estratègia d’actuació
sanitària davant la violència masclista i la creació d’un
observatori de desigualtats socials en salut.

Per últim, també destacar l’increment pressupostari en
investigació i recerca en salut, amb un augment del 17,46% i
del consum en un 14,23%.

Quant a les esmenes presentades, sols dir que mantendrem
des de MÉS per Mallorca en global, el sentit de vot expressat
en comissió. També anunciar que donarem suport, votarem a
favor del vot particular que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula el Sr. Jaume Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Em diu la nostra diputada Maria
Antònia Sureda que nosaltres no donam suport al vot particular.

Veu les targetes sanitàries? Se m’ha ocorregut una idea, tal
vegada és un desastre, no conec, jo particularment no conec
professores o professors, mestres que adoctrinin, repetesc, no
conec professors, professores, mestres que adoctrinin; no conec
cap metgessa ni metge que no atengui tothom, tengui o no
tengui targeta. Per a mi en pot tenir tothom, per a mi en pot
tenir tothom. Ho dic perquè alerta, estau jugant borderline, no
conec cap metge ni metgessa que no atengui qualsevol
personal, tengui o no tengui targeta, no conec cap professor o
professora que adoctrini. Si pensen que han d’anar a això...

I això em dóna per parlar, Sra. Consellera i portaveus que
donau suport al Govern, deixin de parlar del passat. Jo pens que
no hi ha herències, ni passat en política, jo pens que no hi ha
herències, jo pens que quan una persona es presenta a unes
eleccions i li peguen un aixopluc que perd 15 diputats, el que
fan és llevar-li les regnes del govern i donen el suport a una
altra gent perquè agafi aquest govern. I quan agafen aquest
govern, l’herència està liquidada, perquè l’herència no és de
cap dels que som aquí dins, l’herència la liquida el poble quan
canvia el vot, i això és la democràcia. Ens serveix a tots de
vegades com a argument, però veuran que nosaltres no en
parlam massa d’això, perquè pensam que s’ha d’instal·lar una
altra cosa. Si troben que han de seguir amb l’herència, anau
alerta que després no hi hagi herència, anau alerta!

Sra. Camps, fem esmena a la totalitat i després fem a la
globalitat a coses més concretes. Nosaltres la totalitat era que
la música sona bé, però no se sent bé del tot, perquè hi ha
incompliments i els he detallat.

Jo volia dir a les dues conselleres d’Eivissa que pensin a
votar aquestes dues esmenes que hi ha de la Sra. Carme Tur,
que la tendran mala d’aguantar, ho dic perquè us convé, us
convé de bon de veres, us convé de bon de veres!

I per darrer, la consellera m’ha tirat un envit bo, que és que
deixi de fumar i és així, hauria de deixar de fumar. A mi em va
encantar que prohibissin fumar en espais tancats, públics o
privats, ho vaig trobar meravellós perquè, lògicament, he
complit sempre, fins i tot m’he aixecat de qualque lloc que de
vegades he vist que no complien. Jo li propòs que facem una
cosa, facem una proposició no de llei, on tot aquest Parlament
voti que als voltants d’espais públics tancats, al voltant
d’aquests espais públics tancats, o privats o concertats, que
siguin de salut o d’educació no es pugui fumar. És a dir, que no
aprovem aquí, com molt bé deia el Sr. Vicenç Serra, no
aprovem aquí una proposició no de llei el Dia contra el tabac,
o facem una declaració de mil dimonis, i em deia el Sr. Serra,
“i després vaig sortir a fora a mig metre de la porta i us vaig
trobar a tots fumant”...

(Remor de veus)

No, però no se’n riguin, és veritat, a mi m’agradaria no
fumar, com més m’ho prohibeixin menys fumaré, fum menys

que abans, i trob que estaria bé que tots donàssim llum que al
voltant dels espais públics, escoles, públics, concertats...

(Remor de veus)

... privats, que siguin escoles, centres de salut o el que sigui, es
pugui deixar de fumar, no es pugui fumar. Idò, jo si volem, la
setmana que ve El Pi aqueixa proposició no de llei i esper que
tots la votin, a veure quants valents trobarem. El Pi la farà;
demà si la podem acabar de redactar la farem i si no l’acabarem
de redactar el dilluns de la mitjana festa, de Sant Esteve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, deixi’m dir-li, Sr. Font, que jo
vull ser el primer a donar suport a la seva proposta, que a més
intentaré convèncer tot el meu grup, que és molt difícil, eh?

Bé, estic content de veure que és una portaveu menorquina
la que s’encarregarà de dir que no a l’hemodinàmica de
Menorca, i que..., bé, les seves raons tendrà, i el que no he
entès és la comparació entre l’illes de Balears i l’illa de Galícia;
no ho entenc, perquè a vegades feim comparatives entre illes,
que tenen la seva problemàtica, i l’illa de Galícia, fins que no
sigui illa, crec que no podem comparar-la.

Quant al vot particular, bé, jo també crec que 620.000 euros
és una quantitat un poc massa important per iniciar tot el procés
d’al·lergologia, això és ver; el que també és ver és que quan
vaig preparar aquesta esmena estava prevista per donar
cobertura a la resolució aprovada en el debat de política general
de 2017, on posava totes les illes; per tant per això el
pressupost era més gros. El que no em va estranyar és que
ningú del PSOE vengués a demanar una transacció per acordar
una quantitat, i és evident que aquesta proposta s’aprovarà avui
pel suport que va donar el Partit Popular a l’esmena de
Podemos en contra de l’actitud i el plantejament de futur de
tenir al·lergologia al servei públic d’aquestes illes del Partit
Socialista i Govern balear, Conselleria de Salut, que s’hi han
oposat des de sempre.

Quant a les microesmenes que ha comentat la Sra. Camps,
jo esper que vagin endavant, perquè si aquestes esmenes no van
endavant, i esper que si no van endavant la conselleria miri
d’anar-les arreglant a poc a poc, perquè si no van endavant
seguirem els consells insulars en drogodependències, seguirem
els ajuntaments tenint programes de prevenció de drogues i
conductes addictives i de recursos de salut mental, tendrem la
Fundació Banc de Sang amb menys pressupost cada any,
tendrem el Pla autonòmic de drogues amb baixa cada any...
Esper que tot això ho vagin arreglant, perquè són aquestes
microesmenes que ha dit la Sra. Camps. No tendrem el segon
equip del SUAP a Santa Eulària, que fa falta i que realment és
necessari. No tendrem una creació d’unitat d’intermedis d’UCI
a l’Hospital de Son Espases, que també és una demanda dels
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professionals. Seguirem tenint el regidor de Cala en Porter que
s’endú la sang amb el seu maletí, el regidor, a l’hospital; si no
solucionen això..., és una de les esmenes que vostès votaran en
contra, però com que han dit que ho solucionarien esper que
almenys a aquest regidor el descarreguem de la funció de dur
la sang a l’hospital perquè s’analitzi una volta extreta a Cala en
Porter.

Els metges rurals, si no aproven aquestes esmenes, aquestes
microesmenes, seguiran anant amb els seus cotxes pels camins
rurals de les Balears i carregant-se les suspensions i les rodes;
idò això és el que votaran en contra, que els metges rurals
tenguin cotxes, que la conselleria els disposi d’aquests cotxes
en comptes de fer servir els seus. 

Votaran en contra i no tendrem la implantació o començar
la implantació d’ambulàncies pediàtriques; mirin, l’ambulància
pediàtrica és una falta d’equitat assistencial entre el boix i
l’adult; la incorporació de material extraordinari quan s’ha de
fer un trasllat d’un boix -generalment són trasllats
interhospitalaris, això és ver, però també hi pot haver altres
condicions que es requereixin-, idò el temps que es tarda a
habilitar incubadores, a habilitar respiradors, perquè saben que
els respiradors bàsicament amb menys de cinc quilos no es
poden fer servir, és difícil, és difícil i per altra part suposen risc
per al personal i el mateix malalt, i dóna un major temps de
resposta a aquest tipus de trasllats.

Són aqueixes microesmenes que realment crec que són
importants i que ajudarien a millorar la funció i l’assistència de
la conselleria a les persones.

Tampoc no tendrem, si no s’aproven aqueixes esmenes, una
unitat de patologia dual. Com és possible que a Balears no hi
hagi una unitat de patologia dual?, idò no hi ha una unitat de
patologia dual.

Quant a les esmenes dels altres grups, mirin, nosaltres som
absolutament constructius; les hem votades totes a favor; les de
Podemos les vam votar totes a favor perquè ens pareixia que
eren constructives i pensàvem que millorarien l’assistència als
pacients i a les persones; per aquesta raó tendrem al·lergologia
en aquesta comunitat autònoma, perquè el Partit Popular va
donar suport a una esmena de Podemos. Les úniques esmenes
que no votarem a favor serà l’esmena d’El Pi a la totalitat,
perquè consideram que s’ha presentat als pressuposts
estrictament, que són sous, i han augmentat i per tant aquests
sous han estat per pagar personal assistencial en complements
no abonats fins ara, i també per fer infraestructures; per tant
pens que no votarem a favor d’aquesta esmena d’El Pi per les
raons que he exposat ara i a la primera intervenció. 

Votarem en contra de l’esmena de MÉS per Menorca, la
16424, perquè clar, carregar-se la monarquia a través de
carregar-se Marivent fent servir allò de qualsevol cosa que no
sigui una cosa (...) del tema monàrquic, ens pareix que no són
arguments sanitaris. Per part de Ciudadanos votarem també tot
a favor, però ens abstendrem a la 16314 perquè parla de licitar
ja directament Cecili Metel; jo crec que el seu redactat ja tal
vegada es podria millorar, en aquest cas es pot estudiar, però
licitar directament pens que no. I quant a l’esmena del Grup
Parlamentari Seijas 16202, respecte del rescat farmacològic,

farem una abstenció, farem una abstenció perquè hi ha hagut
aquí molt d’impost de turisme sostenible, molt d’acords pel
canvi, però això no ho han posat, i és gestió; per tant si el
Govern considera que això és sostenible és una decisió seva;
són quasi 10 milions d’euros i si ens abstenim serà el Govern
i els partits que donen suport al Govern que ho rebutgin. Per
tant, Sra. Maicas, té l’oportunitat de fer amb aquesta esmena de
la Sra. Seijas, el que diu el seu partit.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Patrícia Font. Pel Grup Parlamentari Mixt...,
té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo simplemente querría remarcar
a los miembros del Grupo Podemos que está en manos de ellos
el rescate farmacológico, que estuvo en los presupuestos del
año pasado y que se limitaron a pedir un estudio, que a día de
hoy ese estudio por lo que se ve no lo tienen todavía, y que
después de estos presupuestos se piensan que van a poder
reivindicar el rescate farmacológico. Entonces simplemente
quiero recordarles esto y que los ciudadanos tomarán nota.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Sr. Serra, li recoman que es posi en
mode positiu i que abandoni aquest to pessimista i catastrofista,
perquè crec que ja s’està cronificant i crec que m’ha de fer cas
i canviar una mica a allò positiu.

Les esmenes que presenten a aquest pressupost de 1.500
milions d’euros demanen coses tan micro, efectivament tan
micro, com per exemple posar fins i tot un auxiliar
administratiu a l’UBS de Cala en Porter; per tant dins aquest
pressupost i la pujada que té a capítol 1 demanar aquesta acció
que demanen via una de les seves esmenes vol dir que aquest
govern ho està fent bé, perquè si no supòs que demanarien
moltes altres accions.
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Quant al complement de fidelització està en el pressupostos
i per tant se li donarà compliment el 2018. I és cert també que
és molt trista la notícia del Tribunal Constitucional perquè
consideram que l’assistència sanitària és un dret i no una
almoina, i per tant s’hauria de garantir a totes les persones
aquest dret sanitari...

(Alguns aplaudiments)

...és molt trist que avui tinguem aquesta notícia.

I al Sr. Font li he de dir que..., bé, ara no hi és; supòs que
aconseguirà deixar de fumar, sé que la Sra. Sureda li transmetrà
aquest missatge, que el que ell demana està previst a la nova
llei que pensa dur endavant aquest govern; i també li volia dir
que podem passar de Sultans of swing, de Dire Straits, a Don’t
stop me now, de Queen, perquè aquesta consellera no pensa
aturar d’aconseguir millores per a la salut d’aaquesta
comunitat.

(Alguns aplaudiments)

I com ha dit aquest matí també la consellera Cladera els
pressuposts no són només nombres i doblers, són planificació
i priorització i són el document fonamental on es reflecteix la
feina i la priorització del Govern i és on es fan possible els
compliments dels acords pel canvi a què es va comprometre
aquest govern a inici de legislatura i, com ha dit també la
consellera Gómez, promet allò que pot complir i, si no, no ho
promet.

Per tant, s’ha assolit ja en tema de salut un 70% d’aquests
acords pel canvi i anam pel camí d’assolir el cent per cent com
era el compromís de principi de legislatura, i posam el punt i
final a la desinversió patida durant tot el govern Bauzá.

Per tant, aquests pressuposts per a l’any que ve -ho ha dit la
consellera, jo només faré titulars d’aquelles coses més
destacables- serviran per avançar en la restitució de drets, en el
decret de garantia de demora o en el defensor de l’usuari,
serviran per consolidar el Pla d’atenció a la cronicitat, per
donar més força encara a atenció primària, mitjançant la
contractació de més professionals, modernitzar les
infraestructures sanitàries, per impulsar l’adhesió i la
implicació a la il·lusió dels professionals i millorar les seves
condicions laborals, reforçar la investigació i la innovació per
garantir un sistema de salut eficaç, eficient, excel·lent i
sostenible, apropar el sistema a les persones, fer-lo més
accessible i més humà i garantir l’equitat de l’atenció sanitària
a les Illes.

No fa falta tenir un servei d’hemodinàmica per garantir
aquesta equitat a l’atenció sanitària a totes les illes.

Quin sentit té, Sr. Serra, dir als ciutadans que volem fer
efectiu el dret a la salut, que volem guanyar accessibilitat si
després d’un dia per l’altre vostès varen tancar els centres de
salut i varen impedir aquesta accessibilitat els capvespres,
retrocedint anys en allò que s’havia aconseguit?

Quin sentit té parlar de qualitat i d’excel·lència dels nostres
serveis públics si quan hi ha projectes en marxa, com ara

haguessin pogut ser la reforma i ampliació de centres de salut
o hospitals, projectes de reforma i usos d’espais tan importants
dins el mapa sociosanitari, com podrien ser a les nostres illes
Son Dureta, Can Misses o Verge del Toro, es decideix en un
moment determinat deixar-ho dins el despatx per quadrar
comptes en tost de donar aquests serveis a la ciutadania?

Mirin, jo no soc sanitària, però sé que dins aquest gremi i en
la pràctica d’una professió tan noble i tan necessària com la
medecina hi ha una màxima que diu: primum non nocere, vol
dir: primer de tot no facis mal. L’hauríem d’aplicar també a la
política i les coses serien molt diferents i els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes ens ho agrairien moltíssim.

Arribo a la conclusió que algunes de les mesures que va
prendre el Partit Popular foren molt nocives, varen fer molt de
mal a aquesta comunitat i ara les seves esmenes també
demagògia i fer mal perquè no suporten que aquest govern ho
faci bé i aquest és el seu mal.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

No en faré ús, moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs donam per acabat el debat núm. 8.

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

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, 15748; secció
76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, 15749; secció 77,
Institut d’Estadística de les Illes Balears, 15750; E07, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 15751; C02,
Escola d’Hoteleria, 15752.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al programa 322A,
ocupació i inserció laboral específiques, 15925, 15926, 15927,
15928 i 15929; al programa 324A, salut i prevenció de riscs
laborals, 15917, 15919, 15920, 15921 i 15922; al programa
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723A, promoció industrial, 15930, 15938, 15959, 15932,
15931 i 16063; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial i empresarial, 15933 i 15934; secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D, foment i
gestió de l’ocupació a les Illes Balears, 15935, 15936, 15937,
16079 i 16080; a la secció 79, Institut de la Salut Laboral de les
Illes Balears, al programa 324A, salut i prevenció de riscs
laborals, 15918.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 19, Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria, al programa 322B, gestió de les
relacions laborals, 16231; al programa 324A, salut i prevenció
de riscs laborals.

Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al programa 542A,
innovació, 16211, i al programa 723A, promoció industrial,
16213.

Per a la defensa conjunta de les esmenes pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot i tenint en compte que debatem en aquests
moments el pressupost de la Conselleria de Treball des del
nostre grup parlamentari volem lamentar l’accident laboral que
hi va haver ahir, així com també fer arribar el condol a la seva
família, i és per açò que en temes de sinistralitat laboral tenim
presentades sis esmenes, a les quals no faré ni tan sols
referència perquè no hi hagi cap mal entès.

Volia també fer una referència al que deia avui matí el Sr.
Alcover, que no hi és, però ho diré perquè ho podrà llegir al
Diari de Sessions i també ho diré al conseller perquè al final ha
estat ell qui li ha donat el diari que ha tret avui matí el Sr.
Alcover aquí. Sí, Sr. Conseller i Sr. Alcover, ens alegram que
les notícies siguin positives a la nostra economia, no és la
primera vegada que ho diem. Ja l’any passat, dins el 2016 crec
recordar que li vaig fer almenys tres intepel·lacions i també li
vaig fer esment al que era l’informe de conjuntura econòmica
de l’any 2015 que ja feia referència a un creixement d’un 2,8%,
que s’incrementaven tots els sectors productius, etc.

En açò és clar que estam contents i ens alegren aquests
creixements econòmics, la davallada de xifres d’atur que a més
ve des de l’any 2013, com també el major nombre d’afiliacions
a la Seguretat Social.

El que ens preocupa és el que li he dit diverses vegades i li
ho vaig dir en la darrera interpel·lació, que són aquests altres
titulars, aquest és concretament de fa cinc mesos, era un vint i
no sé què de juliol: “Baleares bate records de empleo, pero su
tasa de paro duplica la del 2007".

Açò és el que també ens preocupa i açò és una realitat, com
vaig manifestar al seu moment, a la interpel·lació i després
també a la moció conseqüent que hi va haver, que vostè per
temes personals, Sr. Conseller, no va poder assistir-hi.

Li dic també al Sr. Alcover, que ho podrà llegir, que no tot
va començar a l’any 2011 amb un govern del Partit Popular,
també veníem d’abans i també abans les ho ha dit el Sr. Font,
hi va haver vida també abans d’un govern del Partit Popular,
també hi va haver un pacte de progrés; un pacte de progrés i un
govern estatal que va fer una reforma laboral, que també va fer
una amnistia fiscal, que també va pujar l’IVA, que també en un
any va reduir 10.000 milions d’euros en els fons de pensions;
també hi va haver un segon pacte de progrés que amb totes les
conseqüències que va tenir no va presentar pressuposts per a
l’any 2011.

I tot açò va tenir tota una sèrie de conseqüències i és clar,
a partir del 2011 varen haver de sofrir aquelles conseqüència i
ho deixaré aquí perquè no hi vull entrar, però és clar, el debat
avui i ahir, idò gira entorn al mateix, s’excusen en temes
concrets del passat i de la seva herència, però la realitat
probablement són altres.

Sr. Conseller, no fa gaires setmanes, com he dit abans, el
vaig interpel·lar sobre l’evolució del mercat laboral, dues
setmanes després vàrem debatre la moció consegüent a aquella
interpel·lació que per motius personals, com he dit abans, vostè
no va poder assistir, però li faig saber, no sé si ho ha llegit o no,
que vaig iniciar la meva intervenció amb les seves paraules de
la seva primera intervenció també d’aquell dia de la
interpel·lació: “Estoy totalmente de acuerdo con su discurso,
prácticamente lo podría haber hecho usted sentado desde los
bancos azules y, por tanto, ese corroborar los datos positivos
que está ejerciendo este gobierno pues agradezco que el
Partido Popular corrobore con las cifras, asuma las cifras y
por tanto valide con la intervención que ha hecho la política
económica de este gobierno”. Açò va ser l’inici de la seva
intervenció.

Jo li vaig dir també en aquell moment que confonia que jo
fes una lectura el més real possible de les dades econòmiques
i del mercat laboral que validés la política econòmica d’aquest
govern. La constatació que vostè intencionadament o no o per
un tema de dialèctica política va voler malinterpretar les meves
paraules, és que va iniciar la seva segona intervenció dient:
“escuchándole todo, el rosario mezclado de distintas notícias
y todos los titulares que ha leído y todo lo que señala, pensaba
y buscaba porque no lo recordaba, me recuerda, tal como lo
ha dicho, desde luego suena a apocalíptico, suena a “ese
granizo y fuego serán echados a la tierra” del Apocalípsis 8-5.
Y puede estar bien que el Partido Popular intente que suenen
las trompetas del apocalipsis, no llamen al apocalipsis porque
no vendrá, no vendrá, Sr. Tadeo, no se preocupe.”

Doncs no, ni una cosa ni l’altra, ni avalam l’acció d’aquest
govern ni tampoc, com ja he dit moltes vegades i crec que
d’una manera molts de portaveus s’equivoquen quan pugen
aquí tampoc no tiram per en terra les xifres que surten avui, per
exemple, als mitjans de comunicació perquè creiem que és la
realitat que hi ha en aquests moments. El que ens preocupa, i li
he dit en altres ocasions quan va ser la interpel·lació i ho vaig
dir a la moció i per açò vàrem presentar aquella moció, és la
feina transversal que fa aquest govern per seguir baixant les
xifres d’atur, i per què, Sr. Conseller, li dic açò? Perquè vostè,
des de la seva conselleria pròpiament, no té les eines, no té les
eines per poder fer baixar les xifres d’atur, pot fer moltes coses,
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però les eines concretes, podrà donar formació, formació dual...
en té, però pròpiament qui ha de generar els llocs de feina és el
sector privat i per a açò li hem de posar els condicionants. Per
això crec, que ja li he dit en altres interpel·lacions, que vostès
no ho fan.

El que li vaig dir en el seu moment li torn a repetir, l’EPA,
que és el titular aquell de premsa que jo li he tret de 2000...
perdó, del segon trimestre de 2017, el que ens diu és que amb
relació a les xifres de 2007 l’atur s’ha incrementat. Podem
treure pit, podem fer tot el que vulgui, amb els titulars d’avui
com ha fet aquí el Sr. Alcover, però el cert és que el segon
trimestre de 2007 la xifra d’aturats, i no em torni a dir que
mescli, Sr. Conseller, ho té penjat en la seva pàgina web de la
seva conselleria. En el 2007, segon trimestre, taxa d’atur, deu
coma... cinc coma... del 2017, 10,5% front un 5,5% de 2007. Si
anam a la darrera EPA publicada, que també hi és aquesta
concretament que també està penjada a la seva pàgina web,
veurà que en el 2007, tercer trimestre, hi ha una taxa d’atur
d’un 4,6%. Crec que vostè, o millor dit, l’EPA del tercer
trimestre de 2017 la va dir, vostè va dir que molt bé, que
havíem baixat del 10%, està en un 9,2%. Açò és exactament el
doble del que estàvem en el 2007, que és l’any que podríem
considerar l’any de pre-crisi.

Per tant, ni cridam a l’apocalipsi, que no ho fem, el que fem
realment és una lectura real de les xifres i són les xifres que
aquí jo he manifestat moltes vegades, i no hi ha hagut cap
portaveu que faci referència a les xifres d’atur comparades amb
anys de pre-crisi, cap. Ni vostè em les va... -el Sr. Jarabo diu
que sí, potser sí, no me’n record-, el Sr. Conseller no hi va fer
referència, són certes o no són certes que si estam sortint de la
crisi, com s’ha dit aquí avui matí per determinats portaveus
com pugui ser el Sr. Alcover, estam sortint... -no li agrada que
parli d’un major atur estructural, que no sigui atur estructural-,
estam sortint amb una taxa d’atur superior, sí o no? Açò és la
realitat. Si hem baixat les xifres d’atur tenint les millors
temporades turístiques que hi ha hagut dels darrers anys amb
una situació econòmica que venim, que ja li vaig dir, el 2014 ja
vàrem créixer un 1%, el 2015 un 3%, el 2016 un 4,1%, el 2017,
ho hem dit avui, un 3,8% i la previsió per al 2005 baixa un poc,
però així i tot és un 3,5%, aconseguirem seguir baixant les
xifres d’atur o arribarem a un estancament?

Per açò i perquè nosaltres creim que les polítiques que du
a terme aquest equip de Govern d’una manera transversal no
van a afavorir a continuar baixant, o ens sembla que no
afavoriran continuar baixant aquestes xifres d’atur, hem
presentat aquesta esmena a la totalitat i totes les esmenes
parcials que vostès ja tenen i lògicament en deu minuts no dóna
temps de fer-ne esment, perquè amb la política del Govern no
creiem que es pugui seguir creant ocupació per part del sector
privat si no fan reformes, continuen amb les reformes
estructurals que vostès varen aturar. 

A partir d’aquí també hi ha esmenes que fan referència al
que també li vaig explicar el dia de... a la comissió que, bé,
vostè a la comissió va dir que tenien un pressupost que arribava
al 129,32 milions d’euros, però el real és que la memòria dels
pressuposts en la seva pàgina 315 diu que realment són 123,7
milions d’euros, açò sabem que és pel tema de l’impost de
turisme sostenible, per açò demanam... hem presentat tres

esmenes perquè vagin directament a la seva conselleria en lloc
d’anar a l’ATB.

No entraré ja tampoc, amb el temps que em toca, en el
debat que solem tenir ja any rere any amb el Sr. Castells amb
el tema de les baixes, siguin d’una manera o siguin de l’altra,
però jo li diré que al final el que nosaltres fem és presentar les
esmenes tal qual, bé, com ens diu el Reglament i la Mesa
d’aquest cas i totes són esmenes individuals, d’una manera
individual, no hi ha cap que baixi, però li diré més, el conseller
ha acceptat esmenes tan sigui de Ciudadanos com d’El Pi com
de Podemos que transaccionades pugen 21 milions d’euros, i
per què? Perquè les fa d’afectació o de substitució. Això què
vol dir? Que el conseller del seu total de 123 milions tenia 20
milions d’euros que havia deixat penjats o que no sabia què
fer? Jo no ho crec. Jo supòs que quan transacciona una esmena
de substitució d’El Pi, que demanava 2 milions em sembla que
era, per tema de comerç, li diu 950 és perquè és el que vol fer.
Clar, és que amb aquest milió d’euros no sabia què fer, és que
ja quasi, Sr. Conseller, le han movido casi un 20% del
presupuesto, dudo que esto sea así.

Per tant, la manera de presentar esmenes també podríem
veure quina és la bona i quina no és la bona. Per tant, crec que
queden justificades les nostres esmenes i sobretot torn a fer
referència a l’esmena a la totalitat, ja sé que no és compartida,
som l’únic grup que ha presentat una esmena a la totalitat
perquè m’agradaria que aquí parlés, que el conseller no ho fa,
a veure si és cert o no que a dia d’avui on l’EPA del tercer
trimestre de 2017 hi ha un 9,2% de taxa d’atur i en relació al
2007, que és l’any de pre-crisi, hi havia un 4,6%. És cert o no
és cert?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Intervenció del Govern obrint un torn
incidental. Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias a todos,
señores y señoras diputados. En primer lugar, esta
comparecencia es para dar cuenta de los presupuestos de la
Conselleria de Treball, pero también, como ha dicho el Sr.
Tadeo, ya que ayer no tuve la ocasión de hacerlo en persona y
sí lo comunicamos, sí también trasladarles el pésame a la
familia del trabajador que falleció el pasado martes en La
Vileta, reiterando lo que manifestamos de forma permanente
que es el objetivo y que creo que una sociedad no debe
permitirse que alguien en su puesto de trabajo pierda la vida.

En todo caso, comparecemos hoy para explicar los
presupuestos, pero más que para explicar los presupuestos para
responder a la enmienda a la totalidad que ha presentado el
Partido Popular. Me quedo con lo que ha finalizado, son los
únicos que mantienen una enmienda a la totalidad y, por tanto,
son los únicos que se oponen a un presupuesto sin tampoco yo
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acabar de entender cuál es la explicación para oponerse a estos
presupuestos. Creo que falta detallar cuál es la alternativa que
ustedes plantean porque no la han señalado. 

En todo caso, sí agradecer a todo el equipo de la
Conselleria de Treball, pero fundamentalmente a todos los
funcionarios y trabajadores públicas de la misma por su
dedicación al servicio de todos los ciudadanos y porque hoy
presentamos un proyecto conjunto, colectivo, que permitirá esa
senda de progreso, de recuperación de derechos y que la
mayoría social de esta tierra se beneficie también de esa mejora
económica.

También agradecer y poner de relieve el valor de la política
como instrumento de diálogo y entendimiento, en el sentido
que señalaba el Sr. Tadeo, agradecer a los diferentes grupos
parlamentarios de esta cámara la voluntad de pactar las
enmiendas presentadas, exceptuando al Partido Popular hemos
transaccionado el 57%, aceptado el 35% de los grupos
parlamentarios de El Pi, de Ciudadanos, de Podem, de MÉS
por Menorca y MÉS por Mallorca y del PSIB, lo que supone,
en cifras reales, más de un 90% del presupuesto consensuado.
Y eso es lo que nos sorprende, que hemos sido capaces de
pactarlo con todos, menos con el Partido Popular, y cuando eso
pasa...,

(Remor de veus)

..., y cuando eso pasa normalmente no es, no somos nosotros
los que no hemos intentado, no somos capaces, son lo que pasa
siempre, que el Partido Popular siempre está solo. Y nosotros
hemos conseguido ese consenso amplio para poder presentar
unos presupuestos que mejoren al conjunto de la ciudadanía, y
sí quiero agradecer. Luego podremos debatirlo y debatirlo en
profundidad cómo son los presupuestos de la conselleria, pero
se ha pactado, un 90% del presupuesto está consensuado.

Y debatiremos, usted me ha citado a mí mismo, llegó un
momento del debate que casi no sabía si estaba debatiendo
conmigo o estaba debatiendo con mí mismo diciendo cosas que
decía en algún momento dado, pero, en todo caso, debatiremos,
y es importante debatir.

Hemos aceptado una transacción y hemos aceptado una
directamente, de un hecho que yo creo que es que no lo habían
visto bien y, por tanto, lo aceptamos, para que nadie diga nada,
que es una afectación de 4 millones para academias privadas,
porque las convocatorias que hemos sacado son superiores a
esos 4 millones de euros, simplemente decirlo para que queden
tranquilos, que parece que les preocupaban 4 millones, no, hay
bastante más. Pero hemos aceptado esos 4 millones para que
no... ese discurso que dicen que nosotros restringimos a las
academias desde luego no se pueda utilizar.

Y también nos sorprenden las enmiendas adicionales que se
han presentado, las de incrementar en 400.000 euros para
determinadas partidas, cuando estamos hablando de
incrementos en millones de euros durante todos estos años de
legislatura. Y ahora añadir para vaciar determinadas
consellerias enmiendas de 400.000 en 400.000 nos parece más
una técnica parlamentaria no ajustada, de ir quitando y
vaciando distintas consellerias, que que tenga un fin final

último y que sea un fin deseado de verdad apostar esas
políticas. Creemos que se ha utilizado más las políticas de
empleo para vaciar otras consellerias que para tener una
alternativa real al presupuesto de nuestra conselleria, porque
añadir 400.000 para promoción y fomento de ocupación de
determinados colectivos, cuando se destinan más de 6 millones
de euros ya directamente a muchos de ellos, pues parece, no
sabemos entender cuál es el por qué de esa explicación.

Y también nos gustaría entender cómo ayudan esas
enmiendas, ya que usted lo habla, a reducir el desempleo.
Nosotros siempre hemos dicho que las medidas que planteamos
son para mejorar la empleabilidad de los desempleados y
desempleadas de esta comunidad autónoma, no para que
automáticamente se imponga la reducción del desempleo, pero
sí para situarse en una posición de mejora de la empleabilidad
que es a lo que se dedica un servicio público de empleo.

Y finalizaré, porque de todo lo que ha dicho en materia
económica luego incidiré más, pero usted se retrotrae a 2011 y
hablaba de los nos presupuestos de 2011, y yo le recordaré
simplemente una cosa hoy, hoy y mañana este parlamento
aprobará los presupuestos para el año 2018, donde no habrá
presupuestos para 2018 es en el Estado, con lo que eso
perjudica a esta comunidad autónoma; usted dice que en el
2011 no se aprobaron unos presupuestos, lo dice cuando en el
Estado no son capaces de presentar unos presupuestos, el
Gobierno del Estado, igual que les pasa aquí a ustedes, están
solos, no son capaces de pactar y no presentan un presupuesto
para el conjunto del Estado.

(Remor de veus)

La irresponsabilidad del Partido Popular llega a ese nivel.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Y usted me hablaba de datos, pues sí, parece que, no sé por
qué, si nos valoran positivamente parece que todo lo que hacen
después es no valorarnos positivamente, pero sí lo recordaré, el
tercer trimestre de 2017 hemos alcanzado un crecimiento del
PIB del 3,7, nos permite cerrar el año con una previsión del
3,8, y eso supone 9 trimestres consecutivos como incremento
superior al 3%. Acumulamos en esta legislatura el 11,2%, todo
lo contrario a lo que ustedes predijeron en cada una de sus
intervenciones: escuchar al Sr. Camps o al Sr. Tadeo, siempre
predecían que no iba a mejorar la economía, la mejora...,
bueno, el Sr. Camps, en cada una de sus intervenciones anuales
decía que bajaría la economía, crece, un 11,2% en estos últimos
ejercicios; lo cual es un dato que por sí solo deberían alabar y
deberían entonces alabar lo que está haciendo este gobierno en
materia económica.

(Remor de veus)

Lo dice este gobierno, pero también lo avalan entidades
como el BBVA, la AIReF, que usted preguntaba hoy quién lo
avala, BBVA, la AIReF y el INE.

Empieza a incrementarse la renta per cápita, cosa que no
sucedía con ustedes, la renta per cápita no empezaba a subir
con ustedes, empezaba a subir el crecimiento económico pero
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no subía la renta per cápita, creo que deberían explicar por qué
no subía la renta per cápita.

Y un tercer dato, el crecimiento también se ha
fundamentado en un empleo de calidad y en mejores salarios,
en este tercer trimestre se han registrado unos incrementos de
los costes salariales en torno al 3,3% interanual, 3 puntos
porcentuales por encima de la media española.

Y como ya hemos dicho varias veces, apostar por subidas
salariales supone en sí mismo una política económica,
probablemente en estos momentos la mayor política económica
que deba acometerse en el conjunto del Estado sería una
política en materia salarial, directa sobre el conjunto de la clase
trabajadora, e incide, además, en la reactivación del consumo
interno. Y hablar de un incremento salarial también significa
hablar de una redistribución más equitativa de la riqueza y de
las rentas que es algo que en esta comunidad autónoma se
comienza a realizar.

No sé en qué día de este debate escuché defender la subida
salarial del convenio de hostelería por ustedes, darles la
enhorabuena y alegrarnos de que por fin digan que es una
buena subida, porque la han estado criticando hasta la fecha.

Hemos planteado estos tres indicadores para demostrar una
cosa, yo creo que es donde está el quid de la cuestión en
materia económica y en materia presupuestaria, es tan
importante cuánto se crece como el cómo se crece, y lo hemos
discutido durante toda la legislatura; es tan importante crear
empleo como que ese empleo sea de calidad; es tan importante
la creación de empresas como que se logre una competitividad
sostenible y que contribuya a la mejora y diversificación de
nuestro modelo. Y nosotros apostamos por el cómo tanto o más
que por el cuánto, porque cuando apuesta uno por el cómo,
cuando un gobierno apuesta por el cómo modula e incide en la
economía, interviene en la economía; cuando se apuesta solo
por el cuánto, como hace el Partido Popular, lo que hace es que
cuando hay un momento de crecimiento económico se aumenta
la desigualdad, a niveles nunca vistos. La política del Partido
Popular lleva a que en primeros momentos de crecimiento
económico en esta comunidad autónoma y sobre todo en el
Estado, que todavía se ve ahora, todavía siga aumentando la
desigualdad, y eso es un dato que ustedes no pueden contrastar
porque es cierto, porque los salarios están totalmente
congelados en el conjunto del Estado, cosa que aquí no sucede,
y porque las políticas de simplemente aumentar el cuánto,
como sea, el cuánto a cualquier precio, el cuánto, el cuánto, el
cuánto, lleva a que se incremente la desigualdad, precisamente
en un momento de ciclo económico que, como ustedes
conocerán bien, debería empezarse ya a redistribuir para tener
una salida de la crisis justa e inclusiva.

Y el cómo demuestra que es posible crecer económicamente
y reducir las desigualdades, aquí está comenzando a suceder,
y no lo decimos nosotros, nos ponen de ejemplo, si cogen los
periódicos de hoy, a los que ustedes hoy tan mal les ha
causado, pero si cogen ejemplos de CincoDías la semana
pasada, El País en los últimos meses, toda otra serie de
periódicos de ámbito nacional y ámbito económico, nos sitúan
como una de las comunidades autónomas donde más se está
incidiendo en materia de incrementar los salarios y nos ponen

como un ejemplo al respecto, de lo cual yo creo que ustedes
deberían alegrarse de una vez.

Porque esa apuesta por mejorar se hace desde el diálogo y
desde el acuerdo permanente, hemos consensuado todas las
políticas económicas y sociales dentro del pacto por la
competitividad, el empleo de calidad y el progreso social. Es
una hoja de ruta que nace y tendrá su desarrollo en ese diálogo
social, diálogo social que, por cierto, tampoco hemos
escuchado por su parte que pongan en valor, ahora que ya lo
hacen en el Estado podrían poner en valor lo que se hace aquí,
ya que en el Estado se hace una cosa, aquí podrían ustedes
también poner en valor que se alcancen acuerdos en materia de
diálogo social. Y fruto de ese diálogo con los agentes sociales
y económicos se han puesto en planes acciones, planes y leyes,
que solo hay dos objetivos: mejorar la vida de las personas y el
rendimiento de las empresas.

(Remor de veus)

Si quiere, la Sra. Prohens puede debatir conmigo, pero
estaba debatiendo con el Sr. Tadeo.

En todo caso, lo que ya está aprobado es la Ley de cámaras,
el plan de ocupación, el plan de autoocupación, el plan director
de economía social, la ley de industria o el plan industrial que
aprobaremos en las próximas semanas.

Hoy presentamos en esta cámara un presupuesto que supera
los 130 millones de euros, lo que supone un 80% más que en
2015. Nos permitirá desarrollar planes y medidas que acabo de
citar, con un objetivo claro: la diversificación y mejora de
nuestro modelo económico y desde luego la apuesta por un
empleo de calidad, una redistribución de las rentas justas y una
salida inclusiva de la crisis.

En materia de diversificación y modelo económico, la
mejora de la diversificación desde la conselleria, y
conjuntamente con Vicepresidencia y con la Conselleria de
Innovació i Recerca, estamos trabajando en desarrollar
proyectos que permitan esa mejora de la diversificación de
nuestro modelo económico. Necesidad, porque creemos que
estamos en un momento donde es necesario introducir e
impulsar un mayor nivel de diversificación, respetando y
cuidando la ventaja competitiva del sector turístico, pero
apostando también por otros sectores que tienen que tener un
crecimiento en los próximos meses y años, si de verdad
queremos tener unas bases sólidas para que ese crecimiento se
mantenga sostenido en el tiempo.

Me gustaría saber cómo se mantendría en el tiempo cuando
ustedes no hacían ni política industrial ni ningún otro tipo de
política económica que no fuera solo con un sector productivo.

En materia de industria, se analizamos cómo ha sido la
evolución de la industria en los últimos 16 años, efectivamente,
le vemos una tendencia manifiesta la pérdida de peso, aquí ha
ido cayendo todo el peso del (...) industrial, y para eso creemos
que es importante, para desarrollar los acords pel canvi, pero
también para dar cumplimiento a unos puntos troncales por el
pacto por la competitividad realizar un plan de industria, y ese
plan de industria tiene un presupuesto importante en la
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conselleria a lo largo de este año. Hemos dado un impulso a la
industria balear este año tras dos acciones, la Ley de industria
y determinadas convocatorias para modernización tecnológica,
que han funcionado y que están funcionando y que son
respaldadas por las empresas, pero en 2018 seguiremos
aumentando, incrementando y poniendo esos mimbres a los que
usted hacía referencia para la mejora del modelo económico,
esos mimbres que usted decía que son necesarios impulsar lo
haremos, entre otras cosas, a través del plan de industria,
mediante la innovación, la digitalización, la modernización
tecnológica, la formación del capital humano, la
internacionalización y la mejora o la facilitación de los accesos
a las vías de financiación.

Estas líneas fundamentales se articulan en un eje común,
que es la política de clusterización, tan necesaria en esta
comunidad autónoma y que no se estaba realizando en los
últimos ejercicios.

Y a nuestro entender, si el objetivo es aumentar la
productividad y la competitividad de nuestra economía, el
instrumento que debemos alcanzar para conseguirlo es el
proceso de creación de clusters, conjuntamente con
Vicepresidencia.

Es importante señalar que las políticas de apoyo a la
industria tienen un carácter transversal, como le he dicho con
innovación, con energía y también con formación profesional,
donde el IDI jugará un papel como verdadera agencia de
desarrollo empresarial regional, y donde el SOIB tendrá un
papel fundamental en materia de formación para el empleo de
trabajadores ocupados y en la implantación y desarrollo de la
formación dual en dicho sector.

Desde la Dirección General de Trabajo, también se
incentivará mediante procesos de contratación de desempleados
en industrias estratégicas, emergentes y tradicionales.

Y estos presupuestos también contemplan ayudas para las
empresas, partidas en las distintas direcciones generales, bien
de Industria, bien de Comercio y empresa, para promoción
empresarial, pero fundamentalmente para internacionalización,
que es uno de los factores determinantes de la competitividad
de las empresas, y, como sabe, es necesario poner en marcha,
a través de la colaboración público-privada y,
fundamentalmente, agradecer el papel que desarrollan las
Cámaras de Comercio, se podrá llevar a cabo dicha línea.

En materia de pequeño comercio, a través de las distintas
transacciones que hemos alcanzado, entre otros, con El Pi,
invertir más de 1,5 millones en materia de dinamización
comercial en materia de apoyo al sector comercial. Una
actuación que potenciará la innovación y la proximidad dentro
del comercio balear.

Y también, por último, en materia de economía social y de
autoempleo, que se han consensuado, tanto el plan director de
la economía social, como el plan de autoocupación, con
presupuestos importantes, como conoce, en el presupuesto de
2018, para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo.

Se mantendrán todas las líneas relacionadas con la calidad
en el empleo, es el gran reto de esta conselleria y es uno de los
grandes retos que se están empezando a visualizar que hay
políticas que funcionan. Se mantendrá el plan de lucha contra
la precariedad en el trabajo, más de 16.200 personas han visto
mejoradas sus condiciones laborales por las actuaciones de la
Inspección de Trabajo, y se reforzará el año que viene.

Y efectivamente, esta comunidad autónoma, lo hemos dicho
muchas veces, nunca lo hemos eludido ni lo queremos rehuir,
tiene un problema de siniestralidad, de ahí la importancia de la
creación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, de
la importancia de que tenga un presupuesto adecuado, de ahí la
enmienda del Grupo de Podemos para poder mejorar el
presupuesto del IBASSAL, y de ahí que, ustedes que hablan de
mejorar la salud laboral, no entendemos cómo piden la
supresión de un organismo tan importante, que se ha intentado
poner en marcha en las últimas legislaturas de pacto y que esta
vez por fin se conseguirá.

Y por último, si la calidad en el empleo es importante y nos
preocupa, la calidad o mejorar la empleabilidad de nuestros
desocupados es lo que marca la hoja de ruta de la conselleria.
Y ahí es donde se ve la diferencia no solo entre el cuánto y el
cómo, en estos dos últimos años se ha reducido el paro en un
24% en nuestras islas, pero el paro de larga duración se ha
reducido en un 35%, y esto es el cómo, que se reduzca el paro
de larga duración afecta en cómo se desarrollan las políticas
activas de empleo y cómo están incidiendo ellas en mejorar la
empleabilidad de las personas paradas de larga duración. Por
tanto, estamos viendo que las diferentes políticas activas de
empleo tienen resultados positivos.

Nuestro modelo del SOIB desempeña un papel fundamental
como agente vertebrador. Se han contratado más de 1.080
jóvenes universitarios que han cursado estudios superiores de
formación profesional y más de 1.500 personas mayores de 45
años ya han pasado por programas de contratación pública a
través de Visibles, mejorando su empleabilidad futura para la
inserción en la empresa privada, con una tasa de incorporación
de un 25%, 12 puntos más que una persona que no pasa por
ellos.

Un presupuesto de 82,1 millones de euros que es
prácticamente duplicar el presupuesto en políticas de empleo
que teníamos al llegar en 2011. Si lo comparásemos por
desempleado, el SOIB ya ha...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., el SOIB ya ha duplicado su presupuesto respecto al año
2015.

Bueno, si quiere digo algo importante, Sr. Camps, con el
Partido Popular ustedes destinaban 42 millones a las personas
desocupadas de nuestra comunidad autónoma, con el Partido
Popular se destinaban 625 euros por parado en esta comunidad
autónoma, y con un gobierno de izquierdas se destinan más de
1.619 euros por persona. ¿Le parece un dato importante?

(Alguns aplaudiments)
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¿Le parece un dato importante? ¿Le parece un dato
importante? 1.000 euros más...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, vagi acabant.

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

... 1.000 euros más por persona, eso es decidir políticamente
cómo funcionan unos presupuestos, la diferencia es que ustedes
ni los tendrían porque no tendrían porque recortarían los
impuestos a las empresas, para no destinar presupuestos a los
desocupados. Eso es lo que haría el Partido Popular, porque es
lo que hace el Partido Popular en el conjunto del Estado.

(Alguns aplaudiments)

Y eso es ofrecer oportunidades para el empleo, es ofrecer
programas para los parados de larga duración, para los mayores
de 45 años, para los jóvenes a través de Garantía Juvenil, 300
jóvenes con ustedes, 16.000 jóvenes inscritos en Garantía
Juvenil actualmente; 300 versus 16.000, eso es actuar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

..., eso es gestionar, eso es lo que no hacía el Partido Popular,
y eso es tener como políticas de fondo un eje transversal como
son las políticas de empleo.

Seguiremos descendiendo, y luego le contaré cuáles son los
objetivos para el final de legislatura.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, la verdad es que tengo dudas, a ver si usted las
puede resolver, no sé si ha traído el mismo discurso que el año
pasado o si le han hecho uno nuevo, yo creo que es calcado,
cambiando alguna cifra.

Y por cierto, no me ha dado tiempo a apuntar si me verifica
o no que la cifra de la tasa de paro del tercer trimestre de 2017
duplica a la que había en el tercer trimestre de 2007, de un
4,6% a un 9,2, sí o no, se lo he preguntado cinco veces en las
últimas intervenciones, y no hay manera de contestar,

contéstelo aquí que quedará en el Diario de Sesiones y no lo
haga desde allí.

A partir de aquí, dice, ah, no han pactado ninguna
enmienda, es que ya nos lo dijo el año pasado, y sí que
pactamos una, y fue iniciativa mía y le hemos hecho un favor
a la Cámara de Comercio, pero no fue ni siquiera por iniciativa
suya, Sr. Conseller, no hubo ningún intento de pactar ninguna,
si su estrategia es intentar dejar solo al Partido Popular, pero no
está solo, aquí el único que se quedó solo fue el Sr. Sánchez en
Madrid, y si quiere un cambio de gobierno hagan una moción
de censura, a ver a quién van a tener. Háganlo,...

(Alguns aplaudiments)

..., o sea, no venga aquí bravuconando de según qué, porque la
verdad es que no.

Y referente a las enmiendas, usted ha tenido un presupuesto
que han dejado que le toquen un 20% del mismo, nunca hemos
visto en esta comunidad autónoma un conseller que sea capaz
de hacer esto, de tener 123 millones de euros y decir, bueno, de
los 123, 20 millones la oposición que me los mueva donde
quiera. ¿Por qué? Porque usted ha aceptado aquello como
partida genérica en los presupuestos, ha aceptado y dice, bueno,
como esto lo voy a hacer, voy a contentar a este, voy a
contentar aquel otro, y ya está. Esto al final es lo que ha hecho.

Y no mienta más, nosotros..., es mentir, Sr. Conseller, ya se
lo he dicho suficientes veces que no le hemos negado la
evolución económica de las cifras, otra cosa es que le diga que
la actuación del equipo de gobierno, la actuación de este
gobierno de una manera transversal creemos que no es la
adecuada, pero es que también se lo dijo... no lo decimos solo
nosotros, ayer se lo dijeron y con otras propuestas que algunas
no son nuestras, como se lo dijo ayer El Pi con el tema del
alquiler de coches, regular el todo incluido, prohibir, porque al
final es lo que han hecho, ustedes han prohibido, incluso hoy,
que se pueda dar de alta una vivienda unifamiliar en alquiler
turístico. Esto lo han prohibido, esto no estaba prohibido, y
mira que nosotros lo habíamos prohibido, porque esto, por
ejemplo, no estaba prohibido.

Por lo tanto, ustedes lo que han hecho es parar todas las
reformas estructurales, y usted sabe, como yo qué es lo que le
está pidiendo hoy el sector empresarial de nuestras islas. Y el
PIB, yo supongo que usted sabe..., ha dicho aquí una cosa que
no es cierta, supongo que sabe que el PIB también va subiendo
desde el 2013-2014, esto es una realidad, desde ese momento
van bajando..., 2013 supongo que tiene los datos, bajan las
cifras de paro, se incrementan los afiliados a la Seguridad
Social. No es con ustedes a partir del 2015, no es con ustedes
Sr. Conseller. Esto son datos que están colgados y le vuelvo
repetir, en la página de su conselleria.

(...), pues voy a entrar, vamos a entrar en el tema de las
políticas del Partido Popular, las que hizo el Partido Socialista,
que consecuencia de aquellas políticas que hizo tanto aquí en
la comunidad autónoma, como en el Gobierno central, con un
gobierno socialista del Sr. Zapatero, se tuvieron que tomar una
serie de decisiones, ¿sino usted cree que le cuánto y el cómo al
que usted alude es dejar 1.600 millones en facturas dentro de
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un cajón? Usted cree que eso es su... probablement n’hi hauria
més si repassam tots els consells senyor... ¿O tener un déficit
estructural de 1.300 millones de euros? Eso son sus políticas,
o hacer bonos patrióticos, ¿a quién querían engañar con el tema
de los bonos patrióticos? ¿A quién querían engañar? ¿Quién
tuvo que poner una solución a los bonos patrióticos y devolver
ese dinero? ¿Quién fue el que recortó 28 millones en
educación, 86 millones en sanidad o 14 millones en servicios
sociales? El segundo pacto de progrés y luego al final se fue
por la puerta de atrás sin hacer presupuestos, creando un
problema enorme a los consells insulars, por ejemplo y
ayuntamientos.

Esto son sus políticas que ustedes han demostrado, y siendo
usted director general y con esto ya voy a finalizar, tenían
bloqueados de Europa 38 millones de euros, usted era director
general. ¿Los recuperó usted? No, lo recuperó un gobierno del
Partido Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Passam al torn de rèplica del Govern.
Té la paraula el Sr. Conseller Iago Negueruela.

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

Yo hay una cosa que no acabo de entender del debate que
acaba de hacer, estamos hablando del presupuesto del 2018 y
parece que estaba enmendado el de 2010. Yo creo que
todavía...

(Alguns aplaudiments)

..., no sé si tienen que acostumbrarse a que están en la
oposición, seguirán en la oposición porque siguen hablando del
2010, y yo estoy hablando del presupuesto del 2018 y de qué
haremos para seguir gobernando en 2019, 20, 21, 22, que es lo
que pasará de todas formas con la oposición que ustedes
realizan.

Le diré los objetivos claros por los que apuesta este
Gobierno. En primer lugar y para públicamente conste, no
tengo ningún problema, efectivamente el dato de la EPA que
usted da es cierto, el del 2007 y el del 2017, pero es que lo que
no está diciendo es que la afiliación crece más de lo que crecía
aquella y que se está reduciendo el desempleo a un ritmo
mucho mayor de como lo encontramos cuando empezamos a
gobernar. Por tanto, si yo acepto sus datos, usted debería
empezar también a aceptar que se intensifica o no la creación
de empleo desde que está gobernando el pacto; se intensifica o
no que el desempleo siga reduciéndose a un ritmo mayor. Y por
tanto, si usted contesta a esto de la misma forma que yo
contesté a sus datos, debería decir que sí, que se ha
incrementado la aceleración y la creación de empleo y el ritmo
en la disminución del desempleo. Y también si usted acepta
esto, le podría contestar al Sr. Camps la diferencia entre inercia

y aceleración, porque ya hace bastantes años que se conoció de
una forma clara, yo creo, la diferencia.

En todo caso yo creo que hay físicos que le podrían explicar
la diferencia entre aceleración e inercia, y yo creo que de una
vez tendrían claro los distintos conceptos, de la misma forma
que yo acepto decir que la EPA del 2007 tenía un nivel de
desempleo más bajo que la del 2017. Pero ningún problema en
ese sentido, me gustaría que ustedes también aceptasen que hay
un ritmo de creación de empleo y de mejora de la economía
mayor que cuando nosotros entramos en el Gobierno.

Pero no nos basta y seguiremos trabajando en esa linea.
Trabajaremos en que la reducción del paro de larga duración se
reduzca en un 60% en esta legislatura, en un 65% el paro
juvenil, una formación dual para más de 1.500 personas y la
reducción de la tasa de desempleo hasta el 8%. Son
compromisos que le puedo decir, como había dicho en la
primera intervención, claros y sí, en el 2018 de la misma forma
que en el 2017, seguirá disminuyendo el desempleo y seguirá
mejorando la economía. En eso volverán a equivocarse y el año
que viene volveremos a recordar esto en esta misma tribuna.
Por supuesto que hago un discurso parecido al del año pasado,
es que si no estaría cambiando las políticas que hemos llevado
a cabo. Hacemos unas políticas coherentes durante toda la
legislatura que nos lleva hacía ese objetivo, si no estaría
cambiando las políticas que hacemos.

(Alguns aplaudiments)

Y por supuesto pactamos con los grupos distintas
afectaciones a las políticas que vamos a llevar a cabo y no
mentimos, el año pasado pactamos en materia de comercio y
sacamos en materia de comercio esas lineas. Pactamos lineas de
formación dual con Podemos que están llevándose a la práctica
durante este 2017. Y por supuesto y pactamos con Ciudadanos
la mejora de los servicios informáticos del SOIB y se llevaron
a cabo y nos han presentado enmiendas en determinadas
oficinas de empleo que serán revisadas y renovadas durante el
año 2018 con esas enmiendas de afectación, por supuesto que
sí. Son compromisos que hicimos el año pasado y que hacemos
este año. No califique a otros grupos que han conseguido
pactar, como que les estamos engañando porque no es así. Son
ustedes los que están solos, son ustedes los que deben explicar
por qué están solos ahí y por qué seguirán solos ahí, durante
bastantes años si siguen haciendo este tipo de oposición, por
cierto, sin presentar alternativas reales.

En todo caso, seguiremos afianzando los grandes objetivos
que tenemos. Seguiremos luchando porque mejore el empleo.
Seguiremos luchando porque mejoren los salarios en nuestra
comunidad autónoma. Seguiremos interviniendo en la
economía las veces que haga falta. Seguiremos mediando,
negociando y haciendo todo lo necesario para mejorar los
salarios de los trabajadores de nuestra comunidad autónoma,
como no se está haciendo en ninguna otra comunidad del
Estado, y ustedes lo saben. Seguiremos defendiendo un modelo
de diálogo social, una concertación social que permita que la
mayoría social de esta tierra viva mejor que cuando nosotros
entramos a gobernar. Es nuestra hoja de ruta, la seguiremos
llevando a cabo durante toda la legislatura y como decía Pi i

 



6058 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 4 / 20 de desembre de 2017 

Margall ya hace bastantes años “derribar vallas y no levantarlas
debe ser el fin de la política”.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidente, señoras y señores diputados. Buenas tardes de
nuevo. La Consejería de Trabajo, Comercio e Industria no es,
como ocurría el año pasado, aquella o la sección
correspondiente en la que Ciudadanos presentaba este año más
enmiendas, pero sí es al igual que el año pasado, aquella en la
que más enmiendas nuestras se han aprobado. De las 14
iniciales que presentamos, hoy sólo queda viva una, la 16231.
El resto de enmiendas, o bien han sido aprobadas tal y como
fueron registradas en su momento, o bien han sido
transaccionadas con el Gobierno de modo satisfactorio,
entiendo yo, por ambas partes. También había un par de
enmiendas que han sido retiradas durante el proceso de trámite
parlamentario.

Por lo tanto, lo primero que procede es felicitarse por el
resultado, tan distinto por cierto del obtenido por este mismo
partido, por Ciudadanos, en otras consejerías, en Educación por
ejemplo, donde de 18 enmiendas presentadas no se ha
aprobado ni una. Los datos hablan por si mismos de las
voluntades que hay detrás de cada consejería. En todo caso las
enmiendas que hemos conseguido sacar adelante guardan
relación con las siguientes materias y objetivos. Una campaña
de sensibilización y de prevención de riesgos laborales, algo
que tenía que ver por supuesto con la alarmante siniestralidad
laboral que tenemos en esta comunidad.

Y aprovecho también para trasladar el pésame de
Ciudadanos a los familiares del trabajador fallecido ayer. 

Otro materia, la ayuda a las empresas en proceso de
internacionalización. La promoción de los productos y
servicios de autónomos y emprendedores, también en vista de
su exportación. El pago y las ayudas pendientes en concepto de
transporte y guardería a las que tienen derecho los
desocupados. Reembolso también de las ayudas pendientes de
justificar de años anteriores a las empresas privadas de
formación ocupacional. La incidencia del programa Visibles en
una franja mayor de edad, es decir, lo que hemos acordado por
encima de los 53 años. O la mejora de la seguridad y el
mantenimiento de distintas oficinas del SOIB, como acaba de
recordar el propio consejero en su intervención anterior.

Respecto a la enmienda que sigue viva, la 16231, persigue
algo tan obvio y tan justo, creemos nosotros, como que todos
los sindicatos y asociaciones sindicales, independientemente de
la representación obtenida, puedan beneficiarse de las ayudas
de la administración; no se me escapa que topa con la Ley de
participación institucional aprobada por este parlamento en

marzo de 2011, pero en todo caso debería servir para que algún
día nos replanteemos la bondad de este reparto. Y nada más. 

Respecto al sentido del voto en las enmiendas de los demás
grupos seguiremos la pauta que ya fijamos en la comisión.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Estoy aquí de nuevo para defender
dos propuestas que la diputada Xelo Huertas, por encontrarse
mal de salud, no puede estar aquí; entonces me voy a permitir
defenderlas en su nombre. 

Estas dos propuestas las hemos dirigido a la Conselleria de
Trabajo, Comercio e Industria, ambas pensamos que dirigidas
a colectivos que estos presupuesto, si bien no maltratan,
olvidan en cierta manera y de los que queremos destacar su
relevancia. 

El primer caso es el de los autónomos. El pasado junio se
cerró con 94.177 autónomos dados de alta en la Seguridad
Social en Baleares, 9.638 trabajadores por cuenta propia más
que al concluir 2016; esto puede darnos la idea de la
importancia de este colectivo, que representa un incremento
semestral del 11,4% en Baleares, el mayor de España, y que
son el mejor síntoma de la mejora económica de nuestras islas
que, dados los datos, ellos protagonizan. No obstante, y como
se observa en los datos estadísticos, esto se produce en
detrimento de los autónomos dedicados al comercio,
probablemente por la influencia de las grandes superficies, que
poco a poco merman la capacidad de supervivencia de estos
colectivos. Teniendo en cuenta que una de las maneras de
fomentar la supervivencia de estos autónomos y la viabilidad
de sus negocios pasa por la innovación es por lo que
consideramos que deben dedicarse fondos de estos
presupuestos -nosotros hemos propuesto 1 millón de euros- a
quienes fomenten sus actividades a través de la innovación en
las condiciones que se quieran establecer. Olvidamos en
demasiadas ocasiones que la iniciativa individual también es
capaz de aportar innovación, y que esta no sólo descansa en la
investigación universitaria, las grandes empresas y
conglomerados o las sociedades biomédicas, sino también en
muchos que desarrollan calladamente su trabajo. Ayudarles a
diversificar y a crear debería ser también un objetivo a
incentivar, que es lo que pretendemos con nuestra propuesta.

Por otra parte todos somos conscientes de como poco a
poco van desapareciendo las industrias tradicionales, muchas
de ellas en manos de autónomos, y es en esa otra dirección en
la que creemos que se debe actuar y estimular su supervivencia.
Toda ayuda que facilite la modernización de este tipo de
negocios es directamente una ayuda no sólo a la pervivencia de
una manera de trabajar, en muchas ocasiones ligada a la
artesanía, sino también una manera de defender el ámbito
cultural propio. Hay que apoyar a los autónomos, a las
pequeñas empresas, a aquellas empresas y negocios que nos
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definen cómo somos, y hay que facilitarles el necesario paso
que garantiza su supervivencia y que pasa por la innovación
sólo al coste de reducir la propaganda institucional, en este
caso, y repartir un poco no poniendo todos los huevos en el
mismo cesto del lobby biomédico.

También quiero recordar que el trabajo que dan los
autónomos es trabajo de calidad, es trabajo que no es de 600
euros, es trabajo de jornada completa, donde el empleado es
una parte más de la pequeña empresa y forma parte de esta.
Simplemente quiero recordarles esto y que examinen estas
enmiendas de nuevo y ver si pueden echar una mano para que
salgan adelante.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Alberto
Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot voldria felicitar la Sra.
Consellera d’Hisenda, la Sra. Cladera, per haver contribuït que
des de l’estiu hem pogut..., ha coordinat la negociació d’aquest
pressupost que ens ha duit a tractar amb calma tota aquesta fase
de període d’esmenes; també volem agrair al director general
de Pressuposts que també ha fet la pedagogia necessària per fer
entendre el plantejament inicial del pressupost, i des de les
diferents negociacions crec que ens ha facilitat a tots, com hem
dit també avui, tenir els pressuposts més socials de la història
d’aquesta comunitat i també els pressuposts més verds
d’aquesta comunitat, i entenc que també els pressuposts que
millor protegeixen els treballadors i la creació d’ocupació
d’aquesta comunitat de la nostra història.

(Alguns aplaudiments)

I tot això ho ha fet, ho han fet, ho heu fet, uns grups de
persones, uns grups polítics, als quals el Partit Popular ens
acusa de..., a alguns d’antisistema, a altres de radicals
nacionalistes independentistes, a altres els amenaça amb la
presentació... o que haurien de presentar una moció de censura,
que ja ens agradaria, al Congrés dels Diputats... Bé, tots aquests
grups més els diputats i les diputades també amb identitats
insulars pròpies, que també defineixen les negociacions i que
ens ajuden a crear uns pressuposts més integradors, idò crec
que s’ha d’agrair que entre tota aquesta gent, variada, dispersa
territorialment, hem aconseguit posar-nos d’acord no només en
aquest pressupost...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...sinó que per tercer any consecutiu ho hem aconseguit i sense
que hi hagi intenses baralles a pesar que les negociacions són
també intenses, però crec que tots ens hem de felicitar de posar-
nos d’acord. Per tant he de comminar la Sra. Cladera a
mantenir aquesta bona coordinació per a l’any vinent, perquè
el nostre compromís, evidentment, és que si ho hem fet durant
tres anys també el quart any, que serà probablement més

complicat per la proximitat electoral, entenc que també ens
hauríem de posar d’acord perquè no ens afecti en excés.

A partir d’aquí hem de recordar una idea que ja ha dit el Sr.
Negueruela, i és que el Partit Popular ha quedat tot sol en la
defensa d’una esmena a la totalitat a aquest pressupost de la
Conselleria de Treball. Jo mir allà, al centre d’aquesta cambra;
just enfront de mi -és al centre- hi ha el Sr. Negueruela,
justament el conseller que més acords ha aconseguit; és una
qüestió estètica però, clar, ens fa pensar que... o ens fa recordar
que vostès és a qui han acusat de tenir més sang “podemita”,
podríem dir, i justament és el que ha aconseguit arribar a més
acords amb la resta de grups.

(Remor de veus)

Bé, durant aquestes tedioses sessions que hem viscut,
sessions de pressuposts, amb retrets més o manco
comprensibles, també hem viscut com la societat viu el seu dia
a dia i hem viscut com ahir el Sr. Castro es jubilava, i crec que
li ho hem de recordar, i com també ha mort un nou treballador
a la nostra comunitat autònoma; és el desè treballador, Sr.
Negueruela, que mor en aquesta comunitat, i sé que a vostè no
només li preocupa sinó que per la seva professió l’afecta, i
entenc que amb aquest pressupost també s’incrementen les
eines per lluitar contra la sinistralitat, i com vostè bé ha dit
esperam que la creació d’aquest nou institut pugui permetre o
puguin fiançar i conscienciar encara més d’aquesta lluita tan
greu i d’aquesta xacra també que patim com és la sinistralitat
laboral. Des d’una perspectiva molt diferent a la que feia o a la
proclamava el Partit Popular, que era que els treballadors
s’havien de protegir a si mateixos d’aquesta sinistralitat, crec
que hem de posar eines molt més favorables com és aquest
institut.

I pensam que els objectius d’aquest pressupost haurien de
ser compartits també pel Partit Popular i ho deia el Sr. Tadeo
també en la comissió, quins haurien de ser els objectius
d’aquesta conselleria?, evidentment intentar millorar la qualitat
del treball a les nostres illes, seguir reduint les xifres d’atur i,
sobretot, el tema important com hem comentat abans, de la
sinistralitat laboral.

Hem d’insistir en més qüestions que també incideixen en el
pressupost d’aquesta conselleria com és la defensa del petit
comerç enfront de les grans superfícies comercials. Crec que
aquí El Pi també està fent una intensa campanya a favor del
petit comerç. Crec que tots hi hem d’estar ja a favor. I
evidentment, el que és la diversificació econòmica i l’aposta
important que es farà ara amb el nou pla d’indústria i la Llei
d’indústria que també va ser consensuada en aquesta cambra.

Sí que hem de dir que hem d’acompanyar millor el
desenvolupament empresarial i des d’una perspectiva en què sí
que... no ens sentim prop d’El Pi o del Partit Popular, una
empresa no només és el propietari d’aquesta empresa, un
propietari són... una empresa són també el seus treballadors,
són també els seus proveïdors, són també els seus clients i
vostès de vegades, i així ho han proclamat en les seves
esmenes, fan -crec- una defensa excessivament intensa del que
és aquesta propietat.
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Els recordaria que a la Constitució es marca en un article
que els treballadors també tenen... s’han de facilitar les eines
per tenir accés als mitjans

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

...de producció.

No he descobert res, Sr. Melià, no he descobert res. El que
sí els he de dir: vostès que ens han acusat d’haver aprovat el
pressupost d’aquesta conselleria i de en realitat aquest govern
per un Chupa-Chups també els avui els han recordat que vostès
han aprovat el pressupost d’aquesta conselleria per un
caramelo, no sé que els dirien els senyors de Ciutadans que
també han aprovat el pressupost d’aquesta conselleria pot ser
per un leucòcit taronja, entenc.

Abans ho hem dit, abans ho deia també el Sr. Saura, som un
territori que intenta viure al marge de l’Estat, per dir-ho
d’aquella manera... d’alguna manera, som un territori de
resistència de l’Estat.

I les polítiques que fa aquí el Sr. Negueruela crec que són
justament les oposades a les que es fan des de Madrid amb la
ministra Báñez i els ministres Montono i també De Guindos
que tenen un mantra que repeteixen sovint: la mejor medida
para reducir la desigualdad es la creación de empleo, no
importa en quina qualitat, no importa amb quin sou, tanta sort
que avui el Sr. Tadeo ha dit que s’alegraven del titular del diari
d’avui i esper que també s’alegri de l’acord amb els sindicats
per pujar el salari mínim.

I sí que hem d’insistir en una qüestió que també és
important quant a la distribució de renda, que sembla no
preocupar excessivament al Partit Popular. Hi ha dues maneres
de distribuir la renda, Sr. Melià, també que amb vostès hem
tingut baralles quant a la reducció d’impost per a determinades
rendes.

Hi ha dues maneres: la que es dóna en l’àmbit productiu
amb el repartiment de la generació de riquesa a les empreses,
és a dir, amb els sous, i hi ha una distribució secundària
evidentment que és la que es du des de l’Estat i des de les
administracions després de recaptar els impostos a través de les
transferències socials, etc. Bé, nosaltres hi insistim i per això
ens hi oposam i ho hem dit avui matí a les seves esmenes de
reducció dels percentatges d’impost a determinades rendes, el
que hem de fer és incrementar el salari mínim i nosaltres
apostaríem perquè pogués pujar a 1.000 euros mensuals, bé,
aquesta seria la qüestió, hem arribat als 800, ens n’alegram,
però crec que queda un camí important encara per recórrer,
perquè aquesta sí que seria la manera de reduir les desigualtats
i no aquesta caritat social que sembla que de vegades es
reclama i que fins i tot reclamen que voti el Partit Socialista per
poder sumar els vots del Partit Socialista i del Partit Popular en
aquest pressupost.

No, la fiscalitat ha de ser més progressiva. Això és el que
vàrem aprovar al principi de legislatura es va signar als acords
pel canvi i hem de continuar d’aquesta manera, incrementant
sous, però mantenint aquesta... la fiscalitat que sí que en el seu
moment es va aprovar, perquè si no la desigualtat no es redueix

i aquesta és la dificultat major que tenim en aquesta comunitat,
que aquesta desigualtat no s’acaba de reduir. Sr. Melià, no em
miri així. Crec que sí que aquest és el problema, però no passa
només aquí, passa també a Espanya. És la reforma laboral la
que podria permetre totes aquestes iniciatives també que el
Partit Popular reclama a aquest govern. 

Hem d’habilitar la negociació col·lectiva, els empresaris
empren el recurs de la unilateralitat per fixar els salaris i les
condicions de feina, la protecció enfront de l’acomiadament ha
generat unes caigudes salarials a la nostra economia que són les
que patim ara i això és el que impedeix també la recuperació
potent econòmica, malgrat els vents de cua que ens vénen des
d’Europa. Crec que és evident.

Nosaltres el que hem aconseguit fiançar són les polítiques
que ja l’any passat vàrem pactar amb aquesta conselleria, que
és que hi hagués més partides per a la formació dual, que ha
funcionat correctament i entenem que podria funcionar encara
millor amb més pressupost, amb més capacitació, amb més
esforç, etc.

Entenem també que l’Institut de Salut Laboral ha de
prevenir no només la sinistralitat, sinó sobretot també que es
pugui acordar amb l’Estat major protecció a col·lectius com és
de les kellys, d’aquí que haguem incrementat també el
pressupost d’aquesta partida de l’Institut de Salut Laboral, la
Fira de Treball a Eivissa, que també és important i que no
sempre s’ha pogut fer, i el milió d’euros per a la dotació de la
formació dual al sector industrial.

Voldria rematar amb un record a Ciutadans a qui hem de dir
que, simplement, no sempre la reducció o tirar de les partides
de deute... o no tirar de les partides de deute és la millor
manera d’incrementar pressupost d’altres partides i recordam
que, evidentment, com es creix és a vegades molt més
important que quant es creix...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, vagi acabant, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

...i que l’acord i el diàleg social, tal i com vostès han demostrat
que podrien fer també en l’àmbit estatal, idò evidentment també
des d’aquí també s’està exercint.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, som aquí avui en el pressupost
de 2018, el Govern dels acords pel canvi crec que torna fer
front a la major preocupació dels illencs i les illenques, a
l’ocupació, la xacra de l’atur amb uns objectius clars que crec
que ja els consellers els ha expressat, però nosaltres com a

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 4 / 20 de desembre de 2017 6061

MÉS per Mallorca hi volem fer incís: la reducció de la taxa
d’atur, la reducció de l’atur de llarga durada, la formació, la
reducció de l’atur de joves i de majors de 45 anys.

Perquè des de 2015 on es partia amb un pressupost
d’aquesta conselleria de 71 milions d’euros s’ha anat fent una
política ferma de millorar aquesta ocupació i que els
pressupostos aquests són el reflex d’aquesta precisament... així
com s’ha complementat en moltes mesures directes i també
transversals aquesta política que hem volgut dur endavant.

Per tant, arribam al 2018 amb un increment de més de 50
milions d’euros, de més del 80%, i sobretot amb un esforç de
recursos propis perquè la política d’ocupació sempre ha estat
molt basada en els recursos que vénen a nivell de programes
estatals, però aquest govern encara que... sempre té un
finançament, és present un finançament injust, un dèficit al
servei públic ha volgut fer una aposta per fer front a aquesta
problemàtica i, per tant, amb aquest esforç de recursos propis
en matèria d’ocupabilitat, com mai no s’havia vist en aquesta
comunitat. Per tant, mostra aquesta importància que donam a
aquesta realitat social.

Ja ho han dit aquí, però ho volem repetir, les polítiques
laborals i la diversificació del model econòmic són els eixos
fonamentals en mesures de rescat de les persones i de les
millores dels sectors productius creant oportunitats reals de
redistribució de la riquesa, per això som aquí i per això hem
signat aquests acords pel canvi.

No ens podem..., jo en això no estic d’acord a vegades en
segons quines expressions, no ens podem enlluernar amb les
macrodades de creixement econòmic al voltant d’un creixement
interanual, és veritat, d’un 3,9%. Ja s’enlluernava el Partit
Popular, nosaltres no podem caure en aquest parany. Fins que
aquest creixement i millora econòmica no arribi a l’economia
domèstica, a les petites i mitjanes empreses, a cada casa i a
cada familia, no ens podem aturar en les polítiques de
transformació social. És com viure en una casa amb una façana
de luxe, però amb un rebost buit, a MÉS per Mallorca volem
que el rebost de cada familia estigui ple. Per aquest motiu
consideram imprescindible la política i les polítiques públiques. 

Des de MÉS per Mallorca valoram positivament que es creï
en aquest 2018 l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
perquè, és cert, les taxes de sinistralitat laboral, ja hem dit aquí
que malauradament hem patit aquesta setmana un altre cas i des
d'aquí també el nostre condol a la familia, eren i continuen sent
significatives malgrat s’hagin moderat. És una preocupació que
jo crec que ens consensua a tots els grups que som a aquesta
cambra.

Pel que fa a la política industrial, aquest pressupost reafirma
el compromís d’aquest govern iniciat amb l’aprovació de la
Llei d’indústria on el Pla d’indústria ha de ser l’eix principal
amb un pressupost previst d’11,4 milions d’euros i que inclou
polítiques transversals d’altres àrees de govern, en innovació,
en comerç i en formació. L’increment de la política industrial
fins arribar als 14 milions és una aposta clara per les indústries
tradicionals i emergents considerant el sector turístic com una
palanca necessària, la internalització necessària i la

modernització tecnològica i el capital humà han de ser
imprescindibles. 

Els pactes amb els agents econòmics, amb els agents
socials, societat civil i Govern són imprescindibles per
aconseguir aquesta redistribució i la millora dels salaris i la
qualitat dels llocs de feina que són els objectius prioritaris per
a MÉS per Mallorca.

Els plans a curt i mitjà termini amb el màxim consens,
diàleg i concertació són essencials. El Pla d’ocupació de
qualitat de les Illes Balears 2017-2020, amb un pressupost de
341 milions, n'és un exemple. Jo crec que és un exemple de
diàleg, precisament el contrari del que va practicar el Partit
Popular a la legislatura passada, aquest diàleg també amb els
organismes socials. Per tant, la lluita contra la precarietat
laboral continuarà el 2018 sent una peça clau de millora de les
condicions dels treballadors, això és bo de dir, però és molta
gent que 9.500 treballadors s’hagin vist beneficiats d’aquest
pla. L’atur de llarga durada, crec que sí és una dada a destacar
que s’hagi reduït en un 35% per molt de factors evidentment,
no només per les polítiques públiques sinó també per les
accions que fan les empreses privades, però d’aquí ens hem
d’alegrar tots. 

El SOIB és un instrument fonamental, té un pressupost de
83 milions d’euros i ha duplicat el pressupost que hi dedicava
el Partit Popular amb 40 milions d’euros, que era en el moment
de major crisi laboral, però quan estam en un procés de
recuperació nosaltres duplicam aquest pressupost, per tant,
aquesta, precisament aquesta voluntat política de seguir fent
feina és palesa en aquest pressupost. 

No podem deixar de destacar des de MÉS per Mallorca les
polítiques de gènere en la matèria laboral, per això també
celebram el programa Reacciona impulsat per l’IBDona i
celebram la posada en marxa ja, en el 2017, i la continuïtat en
el 2018 de línies específiques de contractació pública per a
dones i projectes singulars, perquè l’escletxa salarial i
l’escletxa tecnològica també han de continuar, la capacitació
tecnològica també és una eina fonamental. 

Però volem destacar sobretot els incentius de contractació
per a les empreses i el programa específic de contractació per
a les víctimes de violència de gènere, un programa pioner amb
un pressupost de 2 milions d’euros d’ocupació de dotze mesos
a una administració pública o entitat sense ànim de lucre.
L’objectiu és clar, garantir la independència econòmica de les
dones de violència de gènere, una peça clau per afrontar una
realitat molt, molt difícil. 

Bé, la formació professional, aquí quan hem fet el debat
d’Educació també se n’ha parlat, però és una eina fonamental
per a la millora de qualitat de treball i és una aposta ferma i, en
qualsevol cas, també la formació dual coordinada i que té
continuïtat aquest 2018. Per tant, es demostra amb fets aquest
impuls i aquesta continuïtat en les seves polítiques. 

Per tant, moltes coses podríem fer si aquest finançament
d’aquesta comunitat autònoma no fos un finançament injust,
però creim que amb els recursos que tenim aquest govern ha
demostrat molta capacitat de reacció. 
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Volem destacar la futura llei de micro cooperatives, el Pla
director d’economia social que ha recuperat aquest consell de
corporativisme i economia social, nosaltres creim en aquests
organismes de diàleg. També vull destacar la incorporació de
nous indicadors econòmics de referència com és l’indicador de
costs laborals, sap el conseller que des del primer dia en la seva
primera compareixença des de MÉS per Mallorca i jo com a
portaveu sempre hem fet incís en els indicadors perquè no ens
podem només deixar, com he dit, enlluernar per les macro
dades econòmiques, han de tenir indicadors que realment
reflecteixin la realitat social. Per tant, MÉS per Mallorca
celebra aquesta recerca constant de poder definir i tenir dades
reals de quins són aquests... la realitat social, aquests indicadors
que ens poden reflectir millor. Per tant, ho celebram, perquè
poder tenir informació real de l’evolució dels salaris és una
mesura pionera, i que té molt d’interès per afrontar futures
polítiques públiques d’ocupació. 

El conseller va dir a la compareixença que un país es
mesura per les seves estadístiques i jo en part li don la raó, per
aquest motiu és necessari que aquestes estadístiques no siguin
de maquillatge i realment reflecteixin la realitat. Per això, creim
que el nou pla d’estadística és una oportunitat perquè planteja
propostes noves que ens semblen positives i necessàries. 

Des de MÉS per Mallorca celebram que aquests pressuposts
que debatem consolidin el canvi de les polítiques de Govern
respecte de les del Partit Popular, que prioritzin la millora dels
drets socials, de l’educació, de la sanitat, de la protecció del
territori, del medi ambient, de la formació, de la lluita contra la
precarietat laboral, de la innovació, de la recerca per a més
competitivitat i diversificació del model econòmic i productiu
i sobretot amb més prosperitat compartida. Creim que no ens
podem acomodar, ja ho he dit abans, no ens deixem enlluernar
fins que el rebost de cadascuna de les nostres llars reflecteixin
aquesta suposada riquesa, que només s’omplin les butxaques
d’uns quants no és just ni sostenible. 

No podem oblidar que el Partit Popular continua negant les
desastroses conseqüències de la reforma laboral de 2012 i es
nega a la seva derogació, que ha buidat la caixa de pensions
deixant un llast de precarietat futura molt preocupant, que
preocupa a la majoria de treballadors d’aquest estat espanyol i
la incapacitat també de pujar el salari mínim de forma digne als
sis anys de govern de l’Estat. Ha arribat a un acord de mínims
en el 2020, d’aquí dos anys, el salari mínim serà de 800... crec
que són 820 euros, ara no estic molt segura, però... no ho he
apuntat, però em sembla que és això. És veritat, és un acord
important, nosaltres creim que insuficient, però és un acord
important, li hem de reconèixer, però ens sembla insuficient,
però han estat sis anys, ¡tela!

En el marc del projecte polític dels acords pel canvi el
treball, el comerç i la indústria són pilars fonamentals, les
polítiques d’afavorir les petites i mitjanes empreses i el petit
comerç són fonamentals. Per tant, la política industrial en
aquest món, ja li ho vàrem dir al conseller, en aquest món tan
globalitzat a la nostra comunitat és molt difícil, però no ens
podem deixar governar per aquestes multinacionals i el fons
d’inversió que no tenen ni cara ni ulls, que només tenen caixa
registradora i que només prioritzen els beneficis i deixen fora
el territori, les persones i el medi ambient. 

Aquests pressuposts són una oportunitat essencial per
continuar posant aquests pilars bàsics de supervivència
empresarial, industrial de les nostres illes.

Amb relació a les esmenes dir-los que continuaran en el
sentit de vot expressat en comissió. 

I res més a dir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Bé, jo volia fer una intervenció telegràfica perquè l’any passat
ja vàrem votar favorablement els pressuposts d’aquesta
conselleria, hem arribat a acords amb el conseller en temes no
pressupostaris i, per tant, diguem-ho així, estam raonablement
satisfets de la marxa d’aquest departament del Govern, i això
no és cap novetat, això és una constatació que hem fet a altres
punts.

I més quan hem presentat quatre esmenes i aquestes quatre
esmenes no s’han acceptat totalment, però sí que s’han
transaccionat i, per tant, hem aconseguit 2.110.000 euros per a
promoció industrial, dinamització i potenciació de la indústria
de les Illes Balears; la de 400.000 euros per a la realització
d’un polígon industrial a Porreres; 950.000 euros per crear un
pla de dinamització comercial dels centres urbans, i 600.000
euros de línia d’ajudes a la innovació del petit i mitjà comerç,
que això, per a un partit que no és decisiu, Sr. Jarabo, per a un
partit que no és decisiu i que el Govern no depèn dels seus vots,
és més que un Chupa Chups, eh, més que un Chupa Chups.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I més que un caramel, perquè exercim una oposició
constructiva, vostès exerceixen un suport absolutament erroni
i desnortat. I aquesta és una diferència fonamental.

Per tant, no sorprendrà que, acceptades les nostres esmenes,
evidentment com l’any passat, donarem suport als pressuposts
d’aquesta conselleria. Que, lògicament, nosaltres pensam que
hi hauria d’haver un esforç financer més important per donar
suport al petit i mitjà comerç, per ajudar a empènyer la
indústria, però evidentment això ja formaria part de l’estratègia
global dels pressuposts.

Dit això, simplement en relació amb els pressuposts, al Sr.
Jarabo li vull dir que per a nosaltres, efectivament, les empreses
són els empresaris i els treballadors, i és molt important que
vostès entenguin que sense empresaris no hi hauria
treballadors, això és el que vostès no entenen. I vostès, com que
estan ancorats en la lluita de classes, encara es pensen que això
es tracta que els treballadors lluitin contra el malvat empresari
que explota i s’aprofita de... No, aquest no és el nostre
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plantejament i nosaltres pensam que és bo que a tothom els
vagi bé, als empresaris i als treballadors, i que és bo que el
Govern defensi tothom, els empresaris i els treballadors. Això
són obvietats, però com que vostès ho neguen.

Per distribuir la riquesa, primer s’ha de generar la riquesa,
jo ja sé que vostès estan molt preocupats per la distribució de
riquesa i em sembla molt bé que estiguin preocupats, però
abans de poder distribuir l’hem de generar, i a vostès no els
interessa per a res com es genera la riquesa, i a nosaltres
evidentment que ens importa.

El sistema fiscal és progressiu, això també ho diu la
Constitució, com vostè sap perfectament, i nosaltres estam
satisfets i contents que s’hagi pujat el salari mínim, i pensam
que s’hauria de pujar més, efectivament, perquè és evident que
un cost laboral tan baix provoca llocs de feina de poca qualitat
i, evidentment, la pujada progressiva i en línia amb el que passa
a la resta d’Europa és el camí que s’hauria de fer. Però això no
depèn de nosaltres, jo escolt la Sra. Campomar, amb tots els
meus respectes, i a tothom, però és clar aquí es fan debats que
no són de comerç, de treball i d’indústria, vostès venen aquí i
perquè han d’utilitzar els deu minuts ens tornen amollar el seu
rotlle sobre els pressuposts generals o sobre la seva visió
econòmica del món mundial i, evidentment, això no pertoca en
aquest moment.

Gràcies.

(Alguns aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ´:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, jo li donaré el que
el conseller li ha negat, que quedi registrat en el Diari de
Sessions, el Sr. Tadeo diu que l’EPA del tercer trimestre del
2017 estableix una taxa d’atur del 9,2 i que a l’any 2007 era del
4,6. I jo no ho he comprovat, però li he dir que té tota la meva
confiança i que estic convençut que és així, perquè si vostè ho
ha dit tantes vegades en aquest hemicicle, jo, en això, crec que
podem confiar plenament en vostè i per tant jo subscric
aquestes dades.

I ara li deman: i què? O sigui el 2007 la taxa era del 4,6 i el
2017 és del 9,2; és clar, és que la crisi aquesta que hem passat,
aquesta crisi... és que jo em pensava que això havia quedat clar,
no és una crisi de dir ha estat d’una manera, passem una crisi,
i quan l’haguem passada tornarem estar de la manera que
estàvem, no, aquesta crisi ha transformat totalment els
fonaments de l’economia, de les relacions de treball i dels
indicadors i del que ens indica què és una economia sana i què
és una economia malalta, això ha canviat totalment. Per tant, si
vostè continua interpretant la realitat econòmica del 2017 amb
els paràmetres del 2007, escolti, no entendrà res, no entendrà
res.

Aleshores, hi ha aquest indicador que vostè diu, que jo ja li
vaig dir el dia que vam discutir la moció, li vaig dir: escolti,
vostè s’ha agafat a aquesta dada com a un ferro roent, perquè
li deia, va basar tota la interpel·lació en això, basa tota la moció
en això, i ara veig que també basa la seva esmena a la totalitat
als pressuposts en això. A mi em sembla que és miop, si em
permet dir-ho així, que vostè estigui analitzant la política
econòmica d’aquesta govern en funció de la comparació que
vostè fa d’un indicador de l’any 2007. I podríem parlar de
molts altres indicadors que expliquen la complexitat del
mercat..., és a dir, la complexitat en el sentit de com ha tornat
de complexa l’anàlisi de l’evolució del mercat de treball i de
com ha tornat complexa l’anàlisi del funcionament de
l’economia, perquè, juntament amb aquestes taxes d’atur, tenim
altres indicadors com és el de l’afiliació a la Seguretat Social,
que, en canvi, es troba en uns màxims històrics gairebé.

I així com parlo d’aquests, d’altres que vostè ha dit que
dibuixen un panorama totalment diferent, per què? Perquè la
realitat del món del treball, la realitat econòmica ha canviat
absolutament i, per tant, un sol indicador, mirar com ha
evolucionat un sol indicador no ens diu res. I a més a més, li
diré una altra cosa: és que aquí algú ha dit que aquella crisi ja
s’ha acabat? No, d’aquella crisi en sortim, perquè hi ha una
sèrie d’indicadors que ens indiquen que les coses van millor;
ara, tal com li dic, no és que haguem tornat a la situació del
2017 o que pretenguem tornar a la situació del 2007, han
canviat els fonaments del funcionament econòmic de la nostra
societat i el que intentam és amb el que tenim anar millorant
cada vegada, i a mi em sembla que aquesta és la perspectiva
que vostè oblida.

És a dir, jo crec que la situació econòmica general ha
millorat i, per tant, comparar aquesta dada del 2017 amb la del
2007 no ha de servir per impugnar aquesta política. Perquè, a
més a més, és clar, vostè, és que jo insisteixo molt en això
perquè vostè ha basat la seva esmena a la totalitat en aquesta
comparació i, precisament, vostè intenta posar el dit a la nafra
de la política d’ocupació. Jo crec que de les diferents àrees que
depenen d’aquesta conselleria, vaja, si a una es pot dir que el
Govern hi ha posat tota la seva empenta és en els temes
d’ocupació, vull dir, precisament..., o sigui que vostè impugnés
aquest pressupost per algun altre tema ho podria entendre, però
precisament per les polítiques d’ocupació, si són al centre de la
feina que fa aquesta conselleria.

S’ha parlat de l’increment de pressupost del SOIB, hem
parlat molt de l’FP dual, de les polítiques actives, hem parlat
dels recursos propis que es destinen a aquestes polítiques
actives; després, altres elements relacionats amb la millora de
l’ocupació, propiciar el clima adequat perquè es produeixi un
increment dels salaris, la lluita contra el frau, la disminució de
la temporalitat en la contractació. O sigui, hi ha tota una sèrie
d’indicadors que són resultat del treball conscient que s’ha fet
des d’aquesta conselleria i que no crec que vostè ho pugui
negar, que fan que la situació de l’ocupació millori. Per tant, a
mi em sembla totalment injustificat, i li dic molt sincerament,
que vostè basi la seva esmena a la totalitat en aquest tema,
perquè crec que, precisament, aquest, en general, evidentment,
com no podia ser d’altra manera, jo no considero que sigui
procedent cap esmena a la totalitat per a cap de ls àrees que
porta aquesta conselleria, però en aquesta tampoc no ho veig
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justificat i, per tant, no puc estar d’acord amb el seu
plantejament.

Faré una referència molt ràpida perquè, evidentment,
tampoc no podem convertir això en un clàssic dels nostres
debats parlamentaris, sobre el tema de les seves baixes i de la
forma com plantegen vostès el debat de pressuposts; jo el
respect totalment, vostè em diu que vostès ho han presentat
d’acord amb el Reglament, no en tenc cap mena de dubte, però
a mi em sap greu, jo no puc deixar de manifestar que si vostès
fan baixes contra una determinada partida que està dotada en el
pressupost amb 4 milions d’euros, i vostès, en conjunt, tot el
seu grup parlamentari, fa baixes a aquella partida o a aquell
programa, doncs, ja li dic, un programa que està dotat amb 4
milions d’euros, vostès hi fan baixes per import de 25 o 25
milions d’euros, home, doncs jo el que penso és que vostès no
s’han plantejat bé aquest debat pressupostari.

I no estic d’acord quan vostès, criticant la capacitat de
negociació que ha mostrat el Govern, concretament amb
aquesta secció, vostè posa de relleu gairebé com a un element
de crítica que s’ha transaccionat o s’ha arribat a acords per
import de 22 milions d’euros, em sembla que això en cap cas
no és un element de crítica, i vostè, precisament, el que critica
és que això demostra que la conselleria ha donat peixet als
partits amb els quals ha negociat permetent-los esmenes
d’afectació en aquestes partides que estaven tan inflades, no?,
aparentment.

Bé, escolti, és que, a veure, si, aquesta és una conselleria
que, com es pot veure, excepte supòs que en el seu cas doncs
que d’alguna manera, com que vostès es presenten com a
alternativa, se senten obligats a presentar esmenes a la totalitat
a totes les seccions, però que jo veig perfectament que amb
certs grups de l’oposició han arribat a acords per què han
coincidit amb les polítiques que plantejava el Govern? Bé, és
que, és clar, és que d’això discutim en el debat pressupostari;
si resulta que El Pi i Ciudadanos estan d’acord amb les
polítiques i fent esmenes d’afectació es pot donar satisfacció a
les seves demandes, doncs en això consisteix quallar un pacte
al voltant d’aquesta secció del pressupost.

I a més a més, li diré una cosa precisament, perquè vostè...
parlam molt de l’oposició, però nosaltres teníem una esmena
que no era en absolut així, nosaltres teníem una esmena
modesta en el seu import, em sembla que era de 256.000 euros,
però que no era d’aquestes d’afectació, el contrari, nosaltres no
estàvem del tot d’acord amb una determinada línia, que era
reforçar l’estructura amb personal de l’IDI, i vam pensar que
aquests doblers era millor destinar-los a ajuts a la indústria. Per
tant, vostè està equivocat si pensa que tota la negociació del
Govern amb els grups que no li donen suport o que li donen
suport es basa en això, perquè li pos aquest exemple, ja sé que
és una mica lleig posar-se com a exemple, però li pos com a
exemple una esmena que consisteix en fer una baixa a una
secció i dir amb això no estam d’acord i fer una alta a una altra
secció per dir que amb això sí que estam d’acord.

A banda que, és clar, evidentment també ha d’entendre que
tenim el dret a no estar d’acord amb moltes esmenes perquè no
estam d’acord amb la baixa, amb independència que la baixa
sigui excessiva, no estam d’acord amb la baixa, nosaltres, en

general, vostè entendrà que no estem d’acord que es fulmini la
Conselleria de Cultura, no hi estam d’acord i per tant no podem
estar d’acord amb esmenes que, sistemàticament, al que van és
a carregar-se les partides de la secretaria general d’aquesta
conselleria.

Li he dir, però, que fixi-s’hi, això que vostè critica, que és
que s’hagin acceptat esmenes d’afectació, com si això fos una
simulació, entenc que és el que li ha brindat el conseller amb
una esmena de 4 milions d’euros, que és un import molt
important, dirigit a les acadèmies, això supòs que hi ha per part
del Grup Socialista, supòs que és que hi ha una transacció sobre
aquest tema o una acceptació d’aquesta esmena; evidentment,
nosaltres, si el Govern li accepta aquesta esmena, no tenim res
a objectar-hi. Si he entès bé el que ha dit el conseller, doncs
resulta que tal vegada se’n destinen més de doblers a les
acadèmies i per tant, fixi-s’hi, vostè presenta una esmena en
què hi ha una coincidència amb la política del Govern i per tant
el Govern no té cap mena de problema per acceptar-li aquesta
esmena d’afectació.

I jo, sobre aquest tema de les acadèmies, abans d’acabar,
volia dir que nosaltres tampoc no hi estam en contra, però
potser en lloc de parlar tan alegrament de donar suport a les
acadèmies, de donar suport a les acadèmies, que sembla que al
final el que haguem de fer és ajudar aquestes empreses, jo el
que realment crec que estaria bé és que poguéssim també
avaluar l’impacte d’aquestes formacions. Jo, en general, sempre
estaré més a favor de la formació reglada, no, però hauríem de
veure l’impacte però en temes d’output, és a dir, no només la
gent que hi va o les hores que fan, sinó la gent que realment
obté una millora del seu nivell professional, perquè, al final, el
que pagam és això.

Volia comentar algunes de les esmenes, concretament del
Partit Popular, i em sap greu, però veig que no tindré temps,
però bé, d’alguna manera ja li he dit, alguna doncs que podríem
estar-hi d’acord, com el tema de línies d’ajut a la indústria pels
problemes de la pluriinsularitat, hi estaríem d’acord, però, és
clar, no podem estar d’acord que totes les baixes vagin a la
secció 26, al programa 451A. O hi ha algunes esmenes, la
15930, dotació per a especificitats en el pla d’indústria a cada
illa, jo crec que en això està totalment desenfocada la seva
esmena, Sr. Tadeo, perquè crec que precisament el pla
d’indústria no s’ha d’especificar per illes, perquè el que hem de
potenciar és la indústria, amb independència del nostre territori.

I malauradament, m’he quedat sense temps, tenia ja poques
coses per comentar a nivell d’esmenes i per tant acab aquí la
meva intervenció.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Enric Casanova.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, senyores i senyors diputats. Bé, avui venim aquí a
parlar de la secció del pressupost, jo crec que per part del Grup
Socialista venim a parlar d’una secció que té un avanç
important però que estam realment contents, estam realment
satisfets tant de com ha anat la presentació del pressupost i a
més com ha anat l’evolució d’aquesta tramitació de pressuposts
al llarg de la seva tramitació parlamentària.

Crec que aquesta secció, la secció 19, ha tengut un avanç
molt important, ha tengut un avanç important perquè es
preocupa per... jo crec que es preocupa pel bessó dels acords
pel canvi, que, en definitiva, són les persones, perquè realment
aquesta secció dóna un impuls a polítiques d’ocupació, crec
que és molt important; dóna un impuls a la protecció de
treballadors i treballadores d’aquesta comunitat, però també
dóna un impuls al desenvolupament de polítiques que permeten
avançar cap els objectius que té aquest govern, com són la
diversificació econòmica i l’avanç d’altres sectors econòmics
front a la dependència del sector turístic.

En definitiva, crec que aquesta és una conselleria clau que
permet avançar en sostenibilitat econòmica, en sostenibilitat
mediambiental i també, perquè no dir-ho, en sostenibilitat
social de totes les illes.

Aquest pressupost de la Conselleria de Treball és un molt
bon pressupost, pensam que és un pressupost considerable, no
sols perquè augmenta recursos, sinó perquè ho fa allà on cal.
Per tant, podem dir que és un excel·lent pressupost per dues
raons: tant en qualitat com en quantitat. Pel que fa a la
quantitat, dir que aquest pressupost, ja s’ha dit, augmenta
considerablement, hi ha un augment del 14%, això és que deixa
clara la voluntat del Govern que s’augmentin diferents
tendències. I dins de la conselleria crec que és destacable
l’augment en dos elements o dues direccions generals
importants, que és, per una part, la promoció industrial, crec
que l’augment a la Direcció General d’Indústria és substancial,
creix un 27%; crec que això ve, ja s’ha dit aquí, per la feina feta
abans amb el desenvolupament de la Llei d’indústria i també el
suport d’un pla d’indústria que es posarà en marxa i, per tant,
tenim ara un pla d’indústria que, a més a més, estarà dotat
adequadament per posar-lo en marxa.

Per tant, vegem una aposta ferma per una política de
diversificació econòmica i de rebaixa de la seva dependència
cap a un sol sector.

Però també, dintre d’aquest pressupost, crec que és
important ressaltar la pujada del SOIB i l’aposta decidida per
les polítiques actives. El SOIB, ja s’ha dit aquí abans, creix de
manera important, creix envoltant el 14%, per tant nosaltres
pensam que si el SOIB creix en moments de bonança
econòmica, en uns moments bons, avui els titulars dels diaris
confirmen que anem per bon camí, crec que reforçar el SOIB
ara és el moment de suportar els treballadors, no com va fer el
Partit Popular, que justament era el moment de pitjor crisi
econòmica, es va dedicar a desmantellar el SOIB, i per això ara
nosaltres hem de fer allò que s’ha de fer; és a dir, reforçar les
polítiques actives.

I reforçar les polítiques actives perquè així el que fem és,
per una banda, augmentar l’ocupabilitat dels treballadors, però,
per una altra banda, ja s’ha dit aquí també, hi ha una aposta
clara per la formació professional dual. La formació
professional també ajuda al desenvolupament dels sectors
industrials i dels sectors que es troben més endarrera.

Crec que hi ha una aposta ferma per les polítiques de
formació, per les polítiques de contractació protegida,
programes específics de Garantia Juvenil. En definitiva, tenim
un servei d’ocupació que es rearma, és potent i augmenta la
seva acció de cara als treballadors per augmentar la seva
ocupabilitat.

Pel que fa a la qualitat dels pressupostos tornam a dir que
els pressupostos sí que tenen una qualitat important, la qualitat
es demostra perquè no sols és dotació econòmica sinó que, a
més a més, hi ha impuls de determinats elements. Crec que un
element important que dóna qualitat al pressupost és l’impuls
de l’IBASSAL, que posar l’IBASSAL al pressupost i dotar-lo
dóna qualitat perquè és un impuls cap a la qualitat, no sols és
l’ocupabilitat sinó també la lluita contra la precarietat, la
millora de les condicions i, per suposat, ja s’ha dit aquí també,
l’aposta per augment de salaris, que és el que s’ha de fer en
moments de bonança.

Pel que fa a les esmenes he de dir que des d’aquest grup
pensam que per part del Govern s’ha fet una feina més que
considerable per arribar a acords, per arribar a acords per
millorar els pressupostos, crec que s’han millorat. De les 67
esmenes que s’han presentat -n’hi ha 26 d’addició, 27
d’afectació- se n’han acceptat gairebé la meitat, és a dir, 34, per
un import aproximat, ja ho han dit aquí, de 20 milions. No sé
si quan el Sr. Tadeo parlava del valor de les esmenes que s’han
acceptat, dels 20 milions, volia fer una crítica o si simplement
deia que amb això li desquadra el que fins ara ve dient el Partit
Popular. El Partit Popular ve dient que aquest govern no
dialoga; doncs aquí té la prova evident, 20 milions d’esmenes
aprovades fruit del diàleg, fruit del diàleg amb tots i cadascun
dels grups d’aquesta càmera menys, curiosament, el Partit
Popular. Crec que és important deixar clar que s’ha fet un
esforç per poder integrar i per poder millorar en tots els
aspectes aquest pressupost.

Pel que fa a les esmenes que queden vives, he de dir que les
esmenes a la totalitat continuarem votant-les en contra, crec que
una esmena a la totalitat al SOIB i a la conselleria no procedeix
després del que acabo de dir, una esmena a la totalitat a
l’IBESTAT crec que és un absurd perquè ara hi ha un pla
d’estadística important, i una esmena a la totalitat a l’IDI és
tallar una via de finançament important.

Pel que fa a les esmenes parcials, a l’esmena de Ciutadans
he de dir que, com convendrà, vostè ve moltes vegades aquí,
Sr. Pericay, i diu que les lleis estan per complir-se, i
evidentment si vostè presenta una llei que ja demana que no...,
una esmena, que no incompleixi una llei, com comprendrà no
es pot acceptar; el que no pot fer és demanar en una esmena
que incomplim una llei, que vostè diu que les lleis estan per
complir-se. Per tant crec que aquesta esmena no procedeix,
almenys dintre del seu argumentari. 
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Pel que fa a les esmenes del Grup Mixt, la Sra. Xelo
Huertas, en un primer moment es va intentar arribar a una
transacció, però com que no ha estat possible perquè no hi és
doncs les votarem en contra.

I pel que fa, finalment, a les esmenes que queden vives, que
són totes, del Partit Popular, he de dir que hi ha tota una sèrie
d’esmenes que crec que..., les esmenes en riscos laborals -ja
s’ha dit aquí- hi ha una partida suficientment dotada en funció
de l’Estratègia de seguretat laboral 16-20 que s’ha pactat dintre
del Consell de Salut Laboral, i per tant crec que està més. Pel
que fa als programes del SOIB, els programes del SOIB han
tingut un augment considerable i estan enfocats on han d’anar,
a polítiques actives, a polítiques de formació, a polítiques
d’augment d’ocupabilitat, i aquelles que s’han transaccionat per
millorar l’atenció a tots els usuaris: millora d’oficines i millora
de serveis com són els serveis d’orientació i els serveis
d’intermediació. I respecte de les esmenes que fan d’indústria,
jo torno a insistir: fan una política en la qual presenten esmenes
i buiden una altra secció; fan esmenes de 4,3 milions de la
Conselleria de Cultura per passar-los a indústria d’una partida
que en té 4,7; i també, què vol que li digui?, hi ha un parell
d’esmenes que són una mica una fal·làcia: presenta esmenes
per valor de 2,7 milions en un centre de cost que sols en té 2,2.
Per tant crec que això, malgrat sigui legal, ja ho hem dit aquí,
almenys no és correcte.

Mirin, ja ho hem dit moltes vegades, governar és prendre
decisions, però ser a l’oposició i fer una oposició com s’ha de
fer, responsable, és també prendre decisions, i no es pot dir a
tot que sí, s’ha de començar a ser assertiu i dir a algunes coses
que no i prioritzar, i quan presenta esmenes s’han de prioritzar
unes sobre altre i deixar alguna cosa.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara començam el torn de
rèplica i correspon, pel Grup Parlamentari Popular, al Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré la intervenció, si m’ho
permet, des d’aquí perquè intentaré ser breu.

Primer de tot contestaré al conseller, que quan em deia “jo
puc reconèixer determinats temes que vostè em diu”, jo també
puc reconèixer que hi va haver una acceleració en la davallada
de l’atur, exactament, però venia des de 2013. Però també hem
de reconèixer que les dades del mes de novembre, les darreres
que vostès va fer a la roda de premsa, ens diuen que la variació
interanual -no intermensual, interanual- en el mes de novembre
a nivell estatal estava a un 8,3%; a Balears, a un 6,5; ja no
estam per damunt...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

(...)? Potser sí, no ho sé, ni tan sols no ho havia anomenat...
No!, Sr. Conseller, ni siquiera lo había nombrado, (...) pero la
realidad es la realidad.

Sr. Castells, i Sr. Conseller, perquè contestaré al Sr. Castells
però..., nosaltres no hem basat en una dada només l’esmena a
la totalitat, nosaltres aquí, nosaltres aquí..., ha estat
l’explicació, vostè sap que hi ha deu minuts, ni tan sols no he
parlat i veig que ni tan sols no parlaré de les altres 35 esmenes
presentades parcials, no hi ha temps i ho sap, i no és tan sols
una dada; aquí hem fet -trob que ho vaig fer l’any passat- tres
interpel·lacions, tres mocions al conseller, vaig intentar
consensuar tota una sèrie de coses, etc. La darrera interpel·lació
feia referència a l’evolució del mercat laboral, amb la moció
consegüent que hi va haver, que feia referència a intentar que
el sector privat creï llocs de feina. A tot van votar..., a tot van
votar absolutament que no. Jo trob que és que ni tan sols no ho
van entendre. Trob que açò és ser miop, com vostè em deia,
que no li dic miop, vull dir que tots dos duim ulleres.

A partir d’aquí el que no pot ser és que diguem que estam
sortint de la crisi, que surtin unes dades determinades de
creixement econòmic d’un 3,8 que mai no s’havien... o costa
molt veure creixements així, que a partir d’un creixement d’un
3% es van consolidant la creació de llocs de feina, però que a
la vegada no diguem que tenim 35.000 aturats més que l’any
2007. Per què faig referència a 2007?, perquè són cicles
econòmics; els cicles econòmics van d’un any a un altre, tant si
van per amunt com si van per avall, i açò és passar d’un 4,6%
a un 9,2, i a nosaltres, al nostre grup parlamentari, el que ens
preocupa és que quan acabem de sortir d’aquesta crisi ho facem
amb un nombre més elevat d’atur estructural. Açò és el que ens
preocupa, i crec que és motiu més que suficient per presentar
una esmena a la totalitat i obrir aquest debat, i si ja ha servit
perquè el conseller i vostè mateix hagin dit que sí, que açò és
la realitat que tenim, ja em val, li ho dic sincerament, ja em val,
perquè fins ara ningú no ho volia reconèixer, o quan jo ho deia
ningú no en feia cas. Idò és la realitat i crec que el que ens ha
de preocupar, continuar reduint l’atur a la vegada que anar
millorant les condicions laborals.

Sr. Enric, vostè em diu que governar és prioritzar i que a
vegades s’ha de dir que no, però és que per culpa de la seva
gestió que van fer o de la crisi econòmica, (...) no es culpa
nostra, però jo li deia que, culpa de la seva crisi econòmica, el
no a la boca el va haver de tenir el govern anterior o jo com a
president del Consell Insular de Menorca, no a tot perquè no
ens van deixar absolutament res per gestionar, havíem de
regestionar els seus deutes i açò és la realitat, i poden venir
aquí a dir “en sinistralitat laboral no feien res, en allò no feien
res”...; si jo li dic el que vàrem haver de fer per salvar els
mobles d’aquesta comunitat autònoma i dels consells insulars
cauria de cul.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Molt breument, volia a propòsit del que
ha dit el Sr. Castells, que sí que veig que és allà, quan parlava
de la necessitat d’avaluar les polítiques d’ocupació a les
empreses privades, jo crec que efectivament s’ha d’avaluar
qualsevol política que es faci amb doblers públics, però també
la que es fa des dels centres públics. És a dir, allò que realment
crec que és necessari és que tenguem per part de la conselleria
una avaluació de com funciona realment, des del punt de vista
de la formació, de les polítiques proactives d'ocupació, com
funciona la xarxa privada que està al servei evidentment i que
està finançada amb doblers públics també i la xarxa pública que
també fa aquest tipus de polítiques. Ho dic perquè crec que és
important que sapiguem què és el que va bé, què és el que no
va bé. I aquí pot passar evidentment que no tot vagi bé i que
s’hagin de fer, efectivament ajustos. En això hi estic d’acord.

I l’altra cosa que volia dir, jo era fora un moment, però
m’han dit que el Sr. Jarabo parlava de repartiment de caramels.
Jo li volia dir simplement que jo me'ls compr, els tenc aquí i
que, per tant, no en necessit cap, ni n’esper rebre cap ni un.

Res més. Moltes gràcies.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Començam el torn de
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Començaré pel final, ja que no hi
era, simplement feia referència que hi havia unes crítiques que
procedien amb l’autoria, que bé es recalca, del Sr. Font, que no
s’havia negociat bé per part dels diferents grups de l’oposició
que donam suport al Govern, d’aquest pressupost i ens acusava
d’haver aquest pressupost per uns Chupa Chups, quan després
hi ha hagut una altra oradora avui que ha dit han acceptat el
pressupost d’algunes conselleries per un caramel i simplement
comentava que en aquest cas, vostès que han (...) tant bé el
pressupost d’aquesta conselleria, ho hauria d’haver fet per un
Leucòcit taronja. Simplement era un detallet sense importància,
però saborós, esper, i ja ens convidaran.

El que no he acabat d’entendre, ara que no hi ha el Sr.
Tadeo -ara torna-, és la justificació a la seva esmena a la
totalitat, perquè no he entès cap justificació, cap motivació per
criticar la política actual de la conselleria. L’únic que ha
comentat ha estat aquesta xifra comparativa entre 2007 i 2017,
potser important, però després vostè ha valorat totes les
polítiques que s’estan fent des de la conselleria. No hi ha cap
laxitud, no hi ha deixadesa, no hi ha cap (...) en aquest sentit i
totes les esmenes han estat per incrementar les partides del que

ja s’estava fent, absolutament totes. No entraré en el debat que
li plantejava un any més el Sr. Castells respecte a aquesta
qüestió de com és possible treure a partir d’una partida de 5
milions d’euros, arribar a treure 20 milions d’euros. Jo tampoc
no ho acab d’entendre i crec que hauríem de ser més rigorosos
a l’hora de plantejar quin seria el pressupost alternatiu, en lloc
de sumar esmenes a partir d’una mateixa partida de baixa, per
després incrementar en una sèrie de partides que, efectivament,
són necessàries i que, no sé, jo li posaria el nostre exemple.
Nosaltres hem agafat totes aquestes partides que enteníem que
era necessàries i les hem incrementat. D’aquí que entenem que
no parlem de caramels, ni de Chupa Chups, sinó de tot el
contrari, d’activar la necessitat d’aquestes mateixes polítiques
que hem compartit i hem acordat des del principi.

I, Sr. Melià, m’alegro que tengui clar el sentit de l’empresa,
però ha d’entendre també que hi ha interessos contraposats, si
no, els empresaris no durien les seves empreses fora de Balears
o d’Espanya, per obtenir uns sous més barats. I aquesta decisió
es pot prendre unilateralment i això crec que ho ha d’entendre
i crec que ho hauríem de poder criticar i que des de
l’administració evidentment s’ha de poder intervenir per
intentar frenar aquesta (...). És una qüestió de com es genera la
riquesa i ha de ser compartit, però hi ha una capacitat per
exercir com es fa aquesta generació de riquesa, que
evidentment ara mateix no és compartida, sinó que la decisió és
unilateral.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument Sr. President. Només dir que des de MÉS
per Mallorca també si l’única intenció del Partit Popular quan
ha fet l’esmena a la totalitat és que el Sr. Conseller,
suposadament, reconegués que hi ha un atur estructural a la
nostra comunitat, em pareix... vull dir, no té cap sentit, no? Fer
una esmena a la totalitat a uns pressuposts positius, precisament
per fer front a això, diguem només per (...). Facin una PNL, en
parlem a un altre debat, però no facin una esmena a la totalitat
a un pressupost, que no ha tengut cap argument per rebatre en
cap contingut. I jo crec que s’ha vist en el debat de tots els
grups, que realment no hi ha hagut contingut suficient per
rebatre els pressuposts d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Només per dir que de la intervenció
del Sr. Jarabo he entès que és un Leucòcit ancorat a la lluita de
classes.

Gràcies.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Pep Castells.

(Remor de veus)

Silenci per favor!

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo també seré molt breu.
Únicament volia dir al Sr. Tadeo que ha vingut aquí a defensar
aquest pressupost, a defensar les seves esmenes parlant de
dades i d’atur estructural, i crec que no és l’argument.

I una puntualització, vostè ha dit que la crisi..., m’ha dit que
la crisi era meva. Perdoni, no, la crisi és de tots, ha estat de tots,
culpa de tots, igual que la crisi és de tots, ara tenim
responsabilitats tots de fer esforços per sortir-ne. Per això el
que li demanam era una oposició responsable i col·laborar per
poder sortir entre tots d’aquesta crisi, que és de tots.

Moltes gràcies. I com que ja hem acabat, molts d’anys i bon
Nadal a tots!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació del debat número 8, també
record que s’ha canviat el seguiment, supòs que tots els
portaveus el teniu.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, perdone. Es que hay una enmienda de
Ciudadanos que no aparece en el papel, es la 16329...

EL SR. PRESIDENT:

Yo la tengo. Lo voy a recordar.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perfecto. Gracias, no sabía si la había aprobado la
consellera de Salud. No, vale, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Dons passam a la votació del debat número 8, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut, amb
les seccions i entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Començam la votació amb la RGE núm. 15503. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15504. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15505. Votam.

26 vots a favor; 29 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 15506. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 15508. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15509. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15510 és una errada que ja està votada en
comissió, per tant no la votarem.

Passam a votar la RGE núm. 15512. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15546. Votam.

4 vots a favor; 51 en contra i dues abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes RGE núm. 16009, 16011, 16012,
16013, 16014, 16016, 16017, 16019, 10622, 16026, 16027,
16028, 16035 i 16043/17. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 16010, 16015, 16021 i 16024.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.
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Votació de l’esmena RGE núm. 16007. Votam.

(Remor de veus)

20 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16008. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16020. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16023. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16025. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 16029. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16030. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16031. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16032. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16033. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16034. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16054. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16077. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16078. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació del vot particular mantingut pel Grup
Parlamentari Socialista al programa 412B, atenció
especialitzada de salut, aquest vot particular afecta l’esmena
RGE núm. 16018/17. Votam.

31 vots a favor; 26 en contra i cap abstenció.

Doncs passam a votar l’esmena perquè s’ha aprovat, passam
a votar l’esmena RGE núm. 16018/17. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra.
Montserrat Seijas, RGE núm. 16202/17. Votam.

1 vot a favor; 31 en contra i 25 abstencions.

A continuació votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, la RGE núm. 16303. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16304. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16305. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16306. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16307. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16308. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions. 

La RGE núm. 16309. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16310. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16311. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 163012. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16313. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16314. Votam.

5 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.

La RGE núm. 16315. Votam.
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22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16328. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

Ara incorporaríem, que no està dins el seguiment, la RGE
núm. 16329/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16330. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16331. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16332. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 16339. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

Passam a l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 16424/17. Votam.

4 vots a favor; 53 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del debat número 9, de totalitat i de
globalitat. Agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria, amb les seccions i entitats afins. 

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Passam a la votació de la RGE núm. 15748. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15749. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15750. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15751. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15752. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15917. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15918. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15919. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15920. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15921. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15922. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15925. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15926. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15927. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15928. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15929. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15930. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15931. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

La RGE núm. 15932. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15933. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15934. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15935. Votam.
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25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la RGE núm. 15936. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15937. Votam. 

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15938. Votam. 

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 15959. Votam. 

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16063/17. Votam. 

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16079. Votam. 

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16080. Votam. 

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16231. Bé, és l’esmena del Grup
Parlamentari Ciutadans, 16231. Votam. 

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de la
Sra. Xelo Huertas. 

L’esmena RGE núm. 16211. Votam. 

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a votar la RGE núm. 16213. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Doncs, deixam per acabat el debat d’avui, suspenen la
sessió fins demà a les 9.00 del matí. A les 9.00 hores del matí. 
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