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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Comença la sessió de la comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum i de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència, per tal
d'informar sobre el traspàs de competències en matèria de
l'Inserso. (RGE núm. 4516/96).

El primer punt de l'ordre del dia és la compareixença RGE
núm. 4516/96, sol•licitada pel Govern de la Comunitat
Autònoma, per comparèixer l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum i l'Hble. Sra. Consellera de Presidència, per tal
d'informar sobre el traspàs de competències en matèria de
l'Inserso. En primer lloc, hi haurà una intervenció de la
consellera de Presidència, el temps es distribuirà conjuntament
entre la consellera de Presidència i el conseller de Sanitat i
Consum. Després d'una breu interrupció, passarem al torn de
preguntes. Té la paraula la consellera de Presidència, Sra.
Estaràs.

Hi ha substitucions? Sí.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Ramon Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?, aquestes són totes, Sr. Lletrat. Té la
paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El conseller de Sanitat i la consellera
de Presidència compareixem aquí, a petició pròpia, per explicar
el traspàs de competències en matèria de gestió de les
prestacions i serveis socials del sistema de Seguretat Social
corresponents a l'Inserso, Institut Nacional de Serveis Socials.
Pensavem que era important que el Parlament, les diputades i
els diputats, tenguessin informació sobre les negociacions, el
que vàrem negociar i el que vàrem acordar a la corresponent
comissió mixta celebrada dia 12 de setembre de l'any 1996
sobre aquest tema, i les previsions que pensam dur a terme en
el futur. Unes previsions que encara no estan absolutament
tancades perquè, en aquests moments, encara estam en fase
d'estudi, tant el conseller de Sanitat com aquesta consellera, en
relació al futur que volem donar tant al tema dels minusvàlids,
com al tema de la gent major, com als temes generals de
l'Inserso. Bàsicament, la compareixença és per explicar aquests
traspassos i el caire d'aquestes negociacions.

Començarem per dir que en aquella comissió mixta es va
acordar que es traspassassin una sèrie de funcions i serveis.
Les funcions, com saben, vénen recollides en el document,
podríem dir que eren les funcions corresponents als centres,
serveis i establiments de l'Institut Nacional de Serveis
Socials a la Comunitat Autònoma, també les funcions
encomanades per la legislació vigent a les direccions
provincials, l'elaboració i execució dels plans d'inversió en
la matèria objecte d'aquest traspàs que es duguin a terme a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'establiment,
gestió, actualització i (...) dels concerts amb entitats que
donin serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
la creació, transformació i ampliació -sempre dins dels
límits pressupostaris-, així com la classificació dels centres
ordinaris de l'Inserso, i les funcions que realitza l'Inserso a
través d'una sèrie de serveis centrals quant al territori de la
Comunitat Autònoma, inspecció de serveis, gestió de
personal, gestió de prestacions obligatòries, etc.

També varen ser transferits una sèrie de serveis, -abans
d'entrar en aquest tema vull dir que qualsevol tipus de
documentació que podem facilitar, no hi haurà cap
inconvenient per demanar-ho i per fer-ho arribar-, aquests
serveis són els centres i establiments d'atenció a la tercera
edat i minusvàlids que es varen detallar en aquella
negociació, també els centres dels serveis socials i
direccions provincials de l'Inserso. Concretament, he de dir
que la negociació no va ser fàcil. És una negociació que es
va iniciar fa molts anys. L'entrebanc bàsic era sobre temes
d'inversions i les llistes d'espera per minusvàlids profunds.
Aquestes negociacions varen ser iniciades pel director
general d'Economia, el Sr. Rosselló, que ens acompanya, -
no han estat presentats, el director general d'Economia,
secretari general tècnic de la conselleria de Sanitat, de la
conselleria de Presidència, director general d'Acció Social
i gerent de Serbasa de la conselleria de Sanitat-, com deia el
Sr. Rosselló va ser qui va iniciar, amb el conseller
d'Economia i la vicepresidenta, les negociacions en matèria
de l'Inserso, unes negociacions difícils, el primer entrebanc
eren les matèries d'inversions. Hi havia algunes dificultats
per poder incloure dins els grups de la negociació un annex,
una contemplació específica a les llistes d'espera per
minusvàlids profunds. Actualment, tenim una llista,
aproximadament, entre 60 o 70 persones, pensavem que
pràcticament era impossible tancar aquesta negociació, si
aquest fet no es contemplava per part de l'Inserso, això fa
retardar les negociacions durant una sèrie d'anys.
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També el tema de les inversions perquè tant a Felanitx, com
Llucmajor, reclamàvem les famoses inversions perquè s'havia
acordat la cessió gratuïta per part de l'ajuntament de Felanitx i
el de Llucmajor, la Tresoreria de la Seguretat Social, estava
inventariat, de fet, aquesta donació figura a la relació de béns
immobles adscrits a l'Inserso, concretament, a Felanitx, figura
un solar de 15.100 metres quadrats, titulats Seguretat Social, i
el títol jurídic per escriptura de cessió gratuïta de 4 de març del
1993. El mateix quant a Llucmajor, també hi figura un solar de
500 metres quadrats, carrer Jaume I, acord de cessió gratuïta,
25 d'abril del 1994, titulat Seguretat Social. A més a més, els
respectius ajuntaments havien fet les obres d'infraestructura per
poder dur a terme els compromisos que havien assumit l'Inserso
i els ajuntaments. En aquest sentit, en el Pla d'inversions de
l'Estat, estaven contemplades totes aquestes inversions,
concretament, en el Pla d'inversions, estava contemplada una
inversió de 1.500 milions per Felanitx, aproximadament, més
la despesa corrent i la despesa de mobiliari, quant a la llar de
Llucmajor, també, en el Pla d'inversions de l'Estat, hi havia uns
250 milions, aproximadament. Això feia que la nostra petició
estàs argumentada i, si bé no va ser entès al llarg de les
negociacions, sí comprès però hi havia dificultats econòmiques
per poder arribar a un acord, això era el que va dificultar..., que
aquestes negociacions s'allarguessin en el temps.

Si feim un poquet d'hemeroteca, a l'any 94, la ministra
Alberdi va expressar la seva ferma voluntat de transferir
l'Inserso durant aquell any, he fet un recull dels titulars de
premsa en aquells moments, pareixia que era una cosa
imminent, però el que va retardar, bàsicament, aquest traspàs
varen ser aquests tres temes. La darrera reunió que vaig tenir
com a vicepresidenta amb la ministra Alberdi va ser en el mes
de juliol de l'any 1995. Ella va manifestar tres coses, primer,
que era molt difícil poder assumir, pel traspàs de l'Inserso,
aquestes inversions, perquè hi havia dificultats pressupostaris,
així i tot entenia que era un compromís assumit per ella mateixa
i per la seva antecessora. En segon lloc, al cas que algun dia es
poguessin assumir, seria convenient canviar el model de macro
residència, perquè els serveis socials, els sanitaris i els recursos
(...) no van cap a la via de macro residències, sinó cap a una
cosa totalment diferent, per tant, el projecte que es va presentar,
de 1.500 milions, de Felanitx, devindria un projecte que no
seria adequat per les demandes ni per les circumstàncies
actuals, ni per les demandes actuals dels serveis socials. En
tercer lloc, tots aquests temes, en tot cas, ella es comprometia
perquè tots aquests temes s'estudiassin a les conferències
sectorials. Nosaltres vàrem considerar que no era el moment per
assumir-ho en conferències sectorials, perquè les conferències
sectorials només signifiquen una voluntat d'estudiar-ho, però no
un compromís ferma.

A partir d'aquí, vàrem seguir les conservacions amb el
ministre Javier Arenas i la secretaria general. Evidentment,
les dues parts vàrem tenir que fer cessions. Aquí tenim un
poquet el resultat de la negociació, un cost final dels serveis
de 2.688.476.603, amb uns ingressos per serveis de l'any
1995 de 284 milions, un total de 243.721.000 i una sèrie
d'annexos que m'agradaria comentar per, després, donar la
paraula al conseller de Sanitat. Un primer annex sobre
l'evolució del finançament, (...) aquests serveis transferits,
subjecta als creixements que pugui experimentar el
finançament destinat per la Seguretat Social a l'atenció de
despeses socials pels programes i serveis actuals. Un annex
molt important és el tercer, a l'acord firmat hi havia una part
d'inversió de reposició nova de 96 mil milions
aproximadament, perdó de 96 milions, però nosaltres
consideràvem (...) seure a la negociació i un poc en funció
de la correspondència a la qual havíem tengut accés, que la
Bonanova requeria una inversió especial, uns recursos
especials, perquè es reconeixia per part del ministeri que,
pràcticament, 300, 350 milions anuals eren necessaris, com
a mínim, per fer front a les despeses de la Bonanova. En
aquest sentit vàrem reivindicar, amb bons resultats, aquest
annex tercer de la negociació, durant l'any 1996, el vigent,
i l'any 1997, l'Inserso es farà càrrec de les obres i de les
inversions previstes en el seu pressupost, les continuarà
executant, però, a partir de l'any 1997, i entrant a l'anfy
1998, afegirà sempre al cost efectiu, anualment, 100 milions
per poder fer front a aquestes obres de reposició de la
residència mixta de Palma de Mallorca, la Bonanova.
Pensam que això era important, perquè era afegir al cost
efectiu 100 milions a partir de l'any 98, entenent que, l'any
96 i 97, l'Inserso es faria càrrec d'aquelles inversions
pressupostades per aquesta residència.

També hi havia un annex quart, important, que era una
reivindicació que nosaltres fèiem, la consideràvem
fonamental per poder tancar les negociacions, era acceptar
finançar l'ampliació de places concertades de centres de
discapacitats psíquics, ja que hi havia un problema, i
existeix, a les Illes Balears, quant a llistes d'espera. En
aquestes efectes, es va fer via annex quart, ampliar l'actual
dotació del capítol segon, 20 milions de pessetes per any,
fins a un total de set anys, però el primer any serien 43
milions, és a dir, 163 milions en set anys, i així això aniria
eliminant les llistes d'espera, unes 70 places, si pensam el
que val una plaça, serien..., més o manco, amb set anys,
tendríem les 70 places concertades i cobertes. Això
descongestionaria molt les llistes d'espera i solucionaria un
problema de (...) sector dels minusvàlids. Pensam que era
fonamental a l'hora de negociar aquesta transferència.

També vàrem firmar un annex quint, es comprometien
a cofinançar la construcció de la residència de majors de
Felanitx i un centre de dia de Llucmajor. En aquest sentit,
l'Inserso aportaria, en tres anys, 540 milions i la Comunitat
es comprometia a aportar la resta. És a dir, serien 540
milions a partir de l'any 97, i això és una passa endavant per
poder donar cobertura a aquelles inversions que estaven
ultimades, en el sentit, que ja s'havien fet moltes fases i, a
més a més, -després, si volen, ho podem mirar-, figuraven
en el Pla d'inversions de l'Estat, any rera any.

Un darrer annex era l'annexe sis, també molt important,
l'Inserso s'havia compromès (...) centre de dia de Felanitx,
no la residència que havien de construir, sinó també veuran
que, entre els serveis, hi ha un centre de dia, i s'havia
compromès a construir, en aquest centre de dia, un ascensor
i en el sanejament de la conducció de les aigües residuals.
En aquest sentit, és un annex que es feia càrrec, ja que
s'havia compromès a les obres de reposició pendents,
concretament, aquest ascensor i aquest sanejament de la
conducció d'aigües residuals.
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També tenim, si els diputats volem que els ho facem arribar,
un acord de valoració del traspàs de l'Inserso per comunitats, on
veim que Balears ha fet una bona negociació en relació a aquest
tema. He de dir que hem assumit, aproximadament, 400
treballadors, dividits entre els centres de minusvàlids, direcció
provincial, centre de la Bonanova, tenint en compte que el gruix
d'aquests treballadors estan a la residència mixta de la
Bonanova, uns centres de gestió pròpia, que seria la Bonanova,
centre base de minusvàlids (...) Eivissa, Felanitx, i dues llars a
Palma, la de l'avinguda Argentina i la del Pont d'Inca,
pràcticament totes són llars en règim de dia, menys la del Pont
d'Inca, que és una cosa més especial, la Reina Sofia del Pont
d'Inca, però amb un cost molt baix, 19 milions, el centre (...)
subvencionada , Son Tugores, Reina Sofia d'Eivissa, la llar del
Consell Insular de Mallorca, l'hospital gerontològic d'Eivissa,
centre de Ciutadella, centre de Maó, centre de Ferreries, centre
de Calvià i, també, les places concertades amb la (...), com
saben vostès, (...).

La política que pensam dur a terme, i encara consideram que
hem de seguir estudiant i aprofundint, perquè aquestes
competències tenen data de (...) de dia 1 de gener, serà una
política, en primer lloc, d'unificar els serveis que donava la
direcció general d'Acció Social i la conselleria de Sanitat, que
es puguin unificar aquests serveis, organitzar recursos, posar els
recursos i la gent que els demana en el lloc que pertoca. Pensam
que tant la conselleria de Presidència com la conselleria de
Sanitat tenen implicacions quant al tema de l'Inserso, per això,
el conseller de Sanitat i jo, estam estudiant una regulació per tal
que les dues conselleries puguin participar en recursos socials,
en el cas de la conselleria de Presidència, i en tots els recursos
sanitaris i sociosanitaris en el cas de la conselleria de Sanitat.
En aquest sentit, també passarem comptes aquí de la regulació
que facem de manera que les dues conselleries serien les
involucrades en tots aquests temes. Passaré la paraula ara al
conseller de Sanitat perquè els expliqui la vessant sanitària
d'aquesta transferència, després ens sotmetrem al torn de
preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El fet de
comparèixer conjuntament amb la consellera de Presidència,
actual responsable de l'àrea d'acció social del Govern, respon a
l'assumpció, per part de la conselleria de Sanitat i Consum, d'un
repte de futur en el camp de la gestió de recursos sociosanitaris
de Balears, un cop es formalitzi la transferència de les
competències de l'Institut de Serveis Socials, Inserso, a la
nostra comunitat autònoma.

Des de la nostra òptica, segueixen vigents els postulats
recollits al Pla director d'ordenació sanitària, realitzat per la
conselleria i aprovat pel Govern l'any 1986, els plans de
gairebé totes les comunitats autònomes, els projectes de
l'Inserso i l'acord marc que signaren el Ministeri de Sanitat
i Assumptes Socials l'any 1993. És una dinàmica que
conclou en el Programa de convergència per a la
modernització de l'administració pública, aprovat per les
Corts espanyoles, que diu "l'atenció sociosanitària mereix
una atenció especial, per la qual cosa es potenciarà
l'assistència extra hospitalària i els serveis socials
mitjançant una reestructuració d'aquests, amb la finalitat de
racionalitzar l'assistència i de fer rendibles els recursos
financers que s'hagin invertit". Com deia, per la Conselleria
de Sanitat i Consum, cal tenir molt present la necessitat de
reestructuració en els recursos sociosanitaris, tot i que així
hem de qualificar els centres de la residència de la
Bonanova, i en el futur el que es construirà a Felanitx. Per
tant, en aquest context, on adquireixen una importància
cabdal la col•laboració, la corresponsabilitat i la
complementarietat entre els serveis socials i la sanitat,
sempre amb la finalitat de poder oferir respostes integrades
als usuaris.

Cal dir que el que és sanitari i el que és social formen un
tot que no té una frontera clarament definida, al contrari, els
problemes socials condicionen o determinen, amb bona
mesura, molts aspectes de l'atenció sanitària. En
conseqüència, hem de marcar el camp de joc, el terreny on
ens hem de moure dintre del concepte de recursos
sociosanitaris a Balears. Tot i que no vol ser una definició
tancada, podem parlar de servei sociosanitaris quan,
majoritàriament, es utilitzat per persones majors de 75 anys
amb malalties cròniques invalidants, tant físiques com
psíquiques, o adults amb malalties terminals o degenerades
que originen una dependència de persones amb malalties
psíquiques amb evolució crònica o aquelles amb una
drogodependència (...) d'atenció sanitària, i aquelles, que
havent superat la malaltia en la fase més aguda, amb un
grau moderat de dependència terapèutica, precisen de cures
o teràpia de rehabilitació abans d'integrar-se novament a la
comunitat. Un cop definit el perfil de l'usuari, podem fer el
mateix amb el model d'organització, aquests criteris
d'especificitat exigeixen un model d'organització dels
serveis sanitaris amb les següents característiques: a) un
criteri més sanitari en l'atenció dels usuaris dels serveis
d'internament, b) més formació i especialització dels
professionals del sector sociosanitari, c) atenció més
rehabilitadora i, en conseqüència, un internament més curt,
d) major presència dels serveis alternatius a l'internament,
e) major interconnexió entre els diversos àmbits
assistencials, inclosos els socials, permetent la continuïtat
assistencial i la reinserció de la persona a la comunitat.
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D'acord amb les premisses anteriors, l'atenció sociosanitària
compren les següents modalitats de prestació als interns: unitat
de convalescència, d'atenció (...) i de llarga durada. A més a
més, amb la intenció que el malalt estigui el màxim de temps
en el seu entorn vital ja s'estan planificant serveis com el
programa d'atenció domiciliaria i equips de suport, les unitats
funcionals interdisciplinaries d'atenció sociosanitària i els
hospitals de dia.

Tot això ens obliga, en primer lloc, a fer un important esforç
amb coordinació interinstitucional, entre la nostra conselleria,
presidència, el Servei Balear de la Salut, Insalud, i també, no
pot ser d'altra manera, dissenyar fórmules de finançament,
gestió, ordenació i regulació conjuntes, és a dir, un marc
legislatiu i conceptual conjunt.

Per tal de tancar el cercle metodològic, segons el nostre punt
de vista, cal tenir molt present el personal, per tant, volem fer
una planificació que tengui present la motivació i el reciclatge
dels professionals, la implicació directa dels gerents i personal
directiu, establir camps d'actuació en les àrees d'investigació,
amb col•laboració amb altres institucions, promoure les entitats
sense ànim de lucre, establir protocols conjunts i, per últim,
reconversió o adaptació dels centres disponibles. En relació a
aquest darrer tema, voldria plantejar que l'actual comissió per
a la reforma psiquiàtrica ja ens ha fet palesa la necessitat que el
recurs de l'hospital psiquiàtric destinat a malalts crònics sigui
reconvertit en un recurs sociosanitari de tres nivells: demències,
discapacitats amb alteracions psiquiàtriques i una unitat de
llarga estada. Aquesta diferenciació de tipologies permetrà
augmentar la definició de l'usuari augmentant la qualitat
assistencial ajustant la gestió. Per concloure aquest apartat,
podríem dir que, segons els indicadors, cal començar aquest
procés el més aviat possible si no volem perdre el tren de la
modernitat, tenir aquest model implantat a l'hora de rebre les
competències plenes de l'Inserso i de l'Insalud ens permetrà
estructurar una base sòlida amb visió de futur, amb uns
objectius definits per tal d'optimitzar la gestió i pujar un nivell
de benestar dels nostres ciutadans.

Amb aquestes premisses, -algunes de les quals ampliaré més
endavant-, vull fer una aproximació del que ens trobarem a la
residència de la Bonanova. En l'actualitat hi ha 552 persones
residents, 300 són assistits, per tant, no tenim altre remei que
acceptar que la majoria dels usuaris d'aquesta residència
responen, sense cap mena de dubte, a la definició del concepte
d'atenció sociosanitària, això pel que fa als interns. Del personal
adscrit a la Bonanova, podem dir que la plantilla la formen
quasi 300 treballadors, existint un responsable assistencial, tres
metges, 20 ajudants tècnics sanitaris, ATS, i uns 100 auxiliars
de clínica a jornada completa, fins ho fan el cap de setmana, a
més de 3 fisioterapeutes. Els paràmetres dels residents i dels
treballadors de la residència de la Bonanova confirmen, per
tant, que estam parlant d'un recurs sociosanitari, el mateix
podríem dir de la imatge que tenen els usuaris (...) que hi ha en
el centre a disposició dels mateixos.

Fins ara he parlat del que és i què hi ha a la residència de
la Bonanova, ara intentaré donar les pautes de quin serà el
paper de la Conselleria de Sanitat i Consum en la gestió
d'aquelles instal•lacions que seran transferides. Crec que
està prou demostrada l'experiència de la conselleria en la
gestió de centres estrictament sanitaris, com així ho
demostren els resultats del paper que hi juga el Servei
Balear de la Salut amb el complex hospitalari de Mallorca.
Ara, amb l'arribada de la residència de la Bonanova, tal
volta sigui el moment de procedir a una reestructuració de
tots els recursos disponibles en matèria sociosanitària per tal
d'obtenir la màxima eficàcia i rendibilitat en l'explotació de
totes les instal•lacions. En aquests moments, no puc avançar
les conclusions de l'estudi que aviat farem sobre la
reordenació i les disponibilitats existents en el conjunt del
nostre complex hospitalari de Mallorca amb les de la
Bonanova. Malalts assistits també en tenim en el nostre
hospital psiquiàtric, els quals responen, en alguns casos, a
patologies semblants a les que ens trobarem a la residència
de la Bonanova. Vull avançar que aquesta no és una qüestió
tancada, però pot ser factible la creació d'unitats
específiques per al tractament de patologies concretes:
demències, discapacitats funcionals, etc., que volen acabar
tractant d'una manera conjunta per tal d'oferir una major
qualitat als usuaris i, també,  una millor eficàcia des de la
perspectiva econòmica. Es tracta, en definitiva, d'anar
aprofundint en la coordinació institucional, tant externa, en
el nostre cas amb la Conselleria de Presidència, com
interna, en el mateix si del Servei Balear de la Salut.

No podem oblidar, -ho deia fa poques setmanes en
aquesta mateixa sala-, que el progressiu envelliment de la
població a Balears ens anuncia un augment de patologies
que clarament obligaran a obrir el camp de la col•laboració
entre la sanitat i els recursos sociosanitaris, com són les
demències o el mal d'Alzehimer, ja que l'envelliment
poblacional té una relació directa amb el perllongament
mitjà de la vida. El tema convida a la reflexió i a l'adopció
de les primeres mesures que permetin poder fer front als
esdeveniments previsibles amb les màximes garanties d'èxit.
Aquest és el camí que volem fer a la Conselleria de Sanitat
i Consum. No els vull amagar que encara hi ha aspectes que
s'han d'esbrinar i que també tenen un caràcter fonamental,
em referesc a la Conferència intersectorial que agruparà
totes les comunitats autònomes de l'Estat per tal
d'homogeneïtzar els barems d'ingrés en tots aquells tipus de
centres, així com els costos que hauran d'assumir els
beneficiaris d'aquestes instal•lacions. Resulta evident que
cal esperar que resolguin aquestes dues vertents per tal de
completar l'anàlisi de la situació com s'ha d'afrontar el futur,
en aquest cas a curt termini, de la residència de la
Bonanova, qüestions que, -com ja he dit-, han de ser
tractades a un fòrum d'àmbit estatal.
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Ara voldria abordar el tema que fa referència a la futura
residència de Felanitx. Un projecte que, des d'aquest moment,
vull anunciar que la Conselleria de Sanitat i Consum pensa
mantenir, així com ha explicat també la consellera de
Presidència. Dit això, (...) el projecte de la residència de
Felanitx està dissenyat per acollir un total de 200 persones i ja
té assignat un pressupost inicial de l'Inserso d'uns 540 milions
de pessetes. És indubtable que l'ampliació de la xarxa de
recursos sociosanitaris a la part forana de Mallorca s'ha de dur
a terme, i la residència de Felanitx serà una passa molt
important en aquest sentit. De totes maneres, tampoc no hem
d'oblidar factors que els experts en la matèria ja han denunciat
que convé tenir molt en compte. Abans he parlat del progressiu
envelliment de la població com paràmetre de futur, idò bé, això
ens obliga a estudiar acuradament la possibilitat de posar en
servei recursos alternatius (...) sanitaris i residencials. En aquest
sentit, a Balears ja es fan experiències, de les quals volem
treure profit per tal d'incorporar-les, en la mesura de les nostres
possibilitats, a la gestió del futur centre depenent del Govern.
Les macro residències geriàtriques són un concepte superat, -
com també ha dit molt bé, fa un moment, la consellera de
Presidència-, des de fa anys. El desarrelament que produeixen
en les persones internes, el forçós allunyament del seu lloc
d'origen no té sentit, ja que agreuja les patologies pròpies
d'aquest tipus de persones majors.

Crec que entendran la conveniència, arribat el cas, de fer un
acurat estudi sobre les possibilitats de redimensionar el projecte
actual, sense que això signifiqui reduir les prestacions
poblacionals, al contrari, mesurant les possibilitats d'ampliar
l'abast de l'atenció sociosanitària a tota la comarca, per fe-ho de
la forma més adequada als esquemes de rendibilitat i eficàcia,
defugint dels conceptes tradicionals que acaben convertint-se
en un entrebanc. Aquests són, de forma més o menys resumida,
els apunts que des de la Conselleria de Sanitat i Consum volem
fer sobre aquest tema, sobre el qual ja estam treballant,
conjuntament i coordinadament, amb la Conselleria de
Presidència. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada feta l'exposició per part
dels membres del Govern, el Reglament preveu una suspensió
per un temps màxim de 45 minuts, els portaveus creuen que n'hi
ha prou amb 10 minuts, per exemple? Entenc que no es
necessària la suspensió? Perfecte, idò, no hi ha suspensió.
Continua la sessió. Torn d'intervenció, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Conseller de Sanitat i consellera de Presidència, gràcies per
aquesta compareixença, ens han explicat, per una part, de la
història de la transferència, el resultat de les negociacions i, per
l'altra part, els plans de futur que preveuen amb aquestes
competències rebudes. El traspàs ja està passat, el que més ens
interessa són els plans de futur. Esquerra Unida vol presentar
avui dues o tres qüestions que tenim com a interrogants.

La primera qüestió és quina és la voluntat política del
Govern davant el manteniment o no de la unitat de
l'estructura que ha arribat transferida a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, mantenir o no la unitat de
l'Inserso així com ha arribat transferida. Plantejam aquesta
qüestió perquè, no només amb informacions rebudes,
informacions que han circulat, sinó també amb la (...) la
reestructuració que han fet els dos membres del Govern que
han parlat ara, hi ha aquesta idea d'una possible
desestructuració de l'actual unitat de l'Inserso. Per una part
es diu que les llars, els centres de dia, clubs de tercera edat,
passarien a Presidència, així com també els serveis centrals
així com han vengut dotats, i, en canvi, la residència de la
Bonanova seria de Sanitat. Voldria saber, exactament, quina
és la perspectiva en aquest sentit. En tot cas, nosaltres
trobam que, en principi, aquesta divisió seria negativa, que
desestructuraria un servei que consolidat al llarg d'uns anys,
que s'ha anat creant i consolidant al mateix temps.

Tampoc no entendríem que la residència de la Bonanova
vagi a Sanitat, és cert que a la Bonanova, com ha dit, hi ha
un 50%, un poc més, d'interns, de persones que necessiten
assistència sanitària, i una altra part, també important,
gairebé la meitat, de persones vàlides que també hi són.
Nosaltres volem defensar el principi que diu que aquestes
residències no són centres hospitalaris, amb l'efecte negatiu
que pot resultar sobre els ingressats que són vàlids i que són
tractats com a malalts, o que tenen la sensació de ser tractats
en un centre hospitalari, seria negatiu.

També consideram que l'assumpció d'aquestes
competències fa més necessària que mai la creació d'una
conselleria de benestar social, com s'ha dit altres vegades,
era una conselleria anunciada, en el seu moment, pel
president Cristòfol Soler, va ser una notícia ben rebuda pel
sector, i després ha estat ignorada per part de l'actual
president i de l'actual equip de govern, la creació d'aquesta
conselleria de benestar social. Nosaltres trobam que la
creació d'aquesta conselleria de benestar social, on
s'integrarien totes aquestes competències arribades ara,
podria crear una estructura més sòlida i estable i actuar,
també, a altres àmbits com és marginació, (...), pobresa, el
tema de la Sida, de menors, pensions, el tema de la dona i
altres qüestions que, en aquests moments, estan repartides
o distribuïdes en diversos departaments.

Una altra qüestió que ens interessa plantejar, com és
normal i com pertoca, és la qüestió de l'homologació dels
funcionaris i del personal laboral, també creim que és una
qüestió important. Ha estat un procediment comú a anteriors
transferències que la qüestió de l'homologació del personal
transferit es perllongui dos o tres anys, argumentat tot un
procés tècnic de preparació, estudi, catalogació i
anivellament de retribucions. Aquesta vegada, els sindicats,
en aquest cas, sobretot un sindicat, que jo tengui
coneixement, Comissions Obreres, no sé si altres sindicats
ho han fet, ha presentat un projecte-estudi per iniciar la
negociació sobre les condicions de treball i retribucions del
personal de l'Inserso transferit a la Comunitat Autònoma.
Estam parlant de 380 llocs de treball, lògicament, és un
col•lectiu molt important i ens hem de demanar el que
passarà amb l'homologació d'aquest personal. El conseller
de Funció Pública ha fet declaracions públiques en aquest
sentit, avui no és aquí amb nosaltres, però també hi ha la
Llei d'acompanyament dels pressupostos, una clara
referència a quina és l'opinió o la decisió del Govern en la
matèria d'homologació, què pensa fer el Govern amb això?
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A l'article 6 veim que el personal transferit continuarà amb
les retribucions que rebien de l'administració central, amb
l'administració de referència d'origen. També es diu que Funció
Pública tendrà un any per modificar la relació de llocs de
treball, la catalogació, i adequar-la al personal transferit, també
modificar els aspectes retributius d'aquesta modificació. Es
parla de la inclusió del personal afectat en la relació de llocs de
treball, que corresponguin, i l'anivellament de retribucions.

A la Llei d'acompanyament també es parla del tema dels
quatre anys, 25% més 25, més 25, més 25, per assolir
l'homologació, fins a l'any 2001, 97 per fer la catalogació, cosa
que ja està feta per part d'un sindicat, que ja s'ha presentat a la
taula de negociacions, i per altra part, arribam al 2001 a l'hora
d'anivellar les condicions de treball d'aquests treballadors que
passen a la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Lògicament, no podem estar d'acord amb aquest
procés, hem d'estar més d'acord amb un procés ràpid
d'homologació perquè es poden produir dues contradiccions que
m'agradaria que (...). Una contradicció és que aquest personal
continuï amb retribucions de l'administració de procedència i,
en canvi, hagi de complir un conveni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb una sèrie de condicions, i,
per altra banda, durant aquests anys, es contracti personal nou
per ampliar els serveis dins d'aquests centres i que els nivells de
retribució, d'uns i dels altres, siguin diferents per aquesta causa,
cosa que seria negativa. Parlam, amb l'estudi fet pels sindicats,
d'una homologació que representaria uns 180 milions de
pessetes de cost per la Comunitat Autònoma.

Una altra qüestió que voldria plantejar, clar, el primer dia
que parlam de la transferència rebuda, parlar de la transferència
al consells insulars és un poc fort, però ho hem de plantejar. Els
consells insulars tenen un àmbit d'actuació en acció social
important. Nosaltres consideram, sobretot en el cas dels centres
de dia i en alguns casos, que entra dins la lògica més  normal,
dins la lògica natural, que aquests centres..., una part d'aquestes
transferències estiguin en un procés immediat de transferència
als consells insulars. M'agradaria saber quina és la postura del
Govern sobre açò, també la postura sobre la multiplicitat
d'administracions que actuen en aquest camp, perquè s'ha parlat
de coordinació i de cooperació, però a l'hora de dir com s'ha
d'efectuar aquesta coordinació i aquesta cooperació s'ha parlat
de Serbasa, Insalud, Comunitat Autònoma, Govern balear, però
no s'ha parlat ni dels consells insulars ni dels municipis,
aquestes dues administracions també actuen, voldríem saber de
quina forma ho planteja el Govern perquè sabem que alguns
ajuntaments, com el de Maó, estan demanant formalment la
cessió del centre de Maó a l'ajuntament, una cessió no al
consell insular, sinó directament a l'ajuntament de Maó. Es
dóna aquesta circumstància i ens agradaria saber quin és el
parer del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grup Nacionalista-PSM, té la
paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair, una altra vegada,
la compareixença del Sr. Conseller i de la Sra. Consellera.
Al nostre grup parlamentari, com a nacionalista, defensam
i lloem el fet de rebre noves competències i així poder
equiparar la nostra comunitat a altres comunitats
històriques.

Voldríem que ens donàs resposta als dubtes que tenim
sobre aquest traspàs de competències o, almanco, que les
nostres demandes quedin reflectides al Diari de Sessions, si
no ens pot contestar. Vostès ja han parlat, principalment
vostè, Sra. Rosa Estaràs, de la situació general de l'Inserso
i de les dificultats pressupostàries per rebre aquestes
competències. Nosaltres no entrarem, avui, a valorar
aquestes negociacions, -ja ho hem fet altres vegades-, sinó
a mirar la transferència tan important cara al futur. Perdó,
però és que sent molt de renou.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, per favor, prec silenci als diputats ja que és
impossible seguir la intervenció de la Sra. Bover. Té la
paraula, Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. La primera qüestió que voldríem
plantejar és sobre el centre de base. Sabem que aquest
centre de diagnosi de minusvalideses s'ha transferit, si no
anam equivocats, i és un instrument que cal usar per a la
diagnosi de minusvalideses, com he dit abans, i per tramitar
la certificació de minusvalideses necessària per poder
cobrar, després, les pensions no contributives pels menors
de 65 anys. Ara bé, al Grup PSM, pensam que aquest centre,
actualment, està infrautilitzat, no sé si vostès opinen el
mateix, per tant, la pregunta és si tenen previstes noves
prestacions al centre de base. Ja sé que pot ser un poc
precipitat, però crec que aquestes compareixences han de
ser positives (...) pels partits de l'oposició, per tant, li feim
aquesta proposta, nosaltres opinam que és necessari
realitzar, des d'aquest centre, una possible orientació laboral
cap a les famílies i als minusvàlids, una orientació laboral
que no es troba actualment, o que nosaltres trobam que no
es dóna. És necessari, per poder informar, quina feina pot
realitzar aquesta persona, quins canals pot emprar per una
informació més completa i, si cal, posar en contacte amb
entitats col•laboradores, ja siguin entitats privades, que
treballin en el camp de minusvàlids, a través de tallers
ocupacionals, o amb empreses de treball alternatiu. Sabem,
som conscients, que és un tema delicat, però no per això es
pot deixar de banda.
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Quant a les places de tercera edat, vostè ja ha fet referència
a les residències de Felanitx i de Llucmajor, però ens agradaria
saber si es contempla una ampliació de places a la residència de
la Bonanova, han fet referència a les places que hi havia
actualment, però no he entès si tenien estudis sobre la demanda
de places d'assistits i de places de vàlids, si hi havia una gran
demanda sobre aquest tema. Pareix que sí? no tenim nosaltres
estudis fets?, també voldríem saber si pensen ampliar o no les
places d'estada temporal en aquesta residència de la Bonanova,
a les quals es poden acollir famílies que, per diferents causes o
motius, han de deixar els seus majors a residències només una
temporada i no de manera definitiva. Creim que, cal ser
conscients, hem de tenir en compte la realitat de la nostra
societat, si la dona, cada dia, entra dins el mercat laboral, -si
ens deixen, és cert-, serà necessari optar per aquestes
residències, aquests serveis, per a la família.

La (...) de places, també volem fer incidència, les places
residencials dirigides a la tercera edat, al lloc on creim que hi
ha unes grans mancances creim que és aquí a Palma. A altres
compareixences, hem demanat al Govern si tenien en compte...,
que tenguin en compte i valorin la possibilitat de crear i invertir
en petites residències o habitatges tutelats. Creim que només
n'hi ha una, a Alaró, que funciona bastant bé. Aquests
habitatges tutelats i les residències petites permeten que les
persones majors tenguin més autonomia que a les grans
residències, que les relacions puguin ser una mica més humanes
i l'ambient que es pot crear és més familiar. També creim que
es pot abaratir el cost (...) crear ofertes de places, no dirigit a
grans residències. Té previst el Govern, a partir d'aquestes
competències que ha rebut, crear aquesta tipologia de places?

També cal tenir en compte la creació de centres de dia, crec
que vostè ha anunciat, si no vaig equivocada, la construcció
d'un centre de dia a Llucmajor. Ens agradaria saber si pensen
seguir amb la construcció de més centres de dia, fent una
diferència dels clubs de tercera edat. Nosaltres, quan parlam
dels centres de dia, ho plantejam com persones majors
assistides, no com a clubs de tercera edat.

Un altre apartat, també molt important per a nosaltres, que
s'ha rebut a través de la transferència de l'Inserso, és el dels
serveis d'ajuda a domicili. Al Grup Parlamentari PSM, pensam
que és una gestió municipal, a segons quines mancomunitats ja
es dóna, o hauria de ser una gestió municipal, per tant, és una
de les propostes que feim al Govern, tenen previst el traspàs
d'aquestes competències?, ja sé que ho ha demanat el portaveu
d'Esquerra Unida. Millor dit, més que el traspàs de
competències, el traspàs de gestió cap als consells insulars i als
ajuntaments.

Sabem que les mancances més greus, les demandes
majors, es donen aquí, a Palma, es planteja o es té previst
augmentar el servei d'ajuda a domicili?, ja sé que ens pot
respondre que s'ha d'analitzar i s'han de tenir valoracions,
però cal tenir en compte que les competències són aquí, (...)
dia 1 de gener.

No repetiré el que ha comentant l'anterior portaveu, però
sí ens agradaria tenir la informació sobre si té prevista la
temporalització per la total homologació del personal
transferit de l'Inserso al Govern, i també com es cobririen
aquestes places vacants que pareix que figuren a la
documentació que nosaltres hem rebut.

També li vull dir al Sr. Conseller, al Sr. Fiol, que
nosaltres també creim que els problemes socials acaben en
problemes sanitaris, per tant, nosaltres sempre donarem
suport a campanyes de prevenció i informació d'aquests
problemes socials, perquè entenem que és una manera
d'augmentar la qualitat de vida dels individus i, també, és
una manera de (...) els serveis sanitaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, Sra. Consellera, Sr. Conseller, senyores
diputades, senyors diputats. Jo crec que de la mateixa
manera que l'Estat espanyol està en un procés obert quant a
la construcció de l'estat d'autonomies, les Illes Balears, a
petita escala, vivim, crec que hauríem de viure amb més
intensitat un procés semblant. El nostre estatut és
absolutament peculiar en relació als de les altres comunitats
autònomes, fruit del desmantellament de la Diputació
Provincial al 79 es varen formar els consells insulars, varen
arribar significativament més prest que la Comunitat
Autònoma. Un dels punts més espinosos de l'Estatut va ser
la funció que tendrien, les competències que tendrien els
consells, recordem el tema de la representació de les illes
menors, sobretot, dins aquest parlament, va ser polèmic
perquè diputats, nombre de diputats, vol dir poder,
competències vol dir poder. Ara, dins d'aquest procés obert,
que estam vivint una passa més en la transferència de
competències importants, jo crec que l'Inserso no és una
qüestió menor, és una competència important que passa a
mans de la Comunitat Autònoma, això incideix
inevitablement en l'esquema plantejat a l'Estatut, sobretot
amb el famós article 39.
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Vull dir, per tant, que no només podem parlar de la
competència de l'Inserso transferida a mans de la Comunitat
Autònoma a partir del 1 de gener del 1997, sinó que hauríem de
parlar ja de les previsions d'aquest bloc competencial,
denominat Inserso, que passa a mans de la Comunitat
Autònoma i quines previsions raonables, què es pensa
transferir, quan es pensa transferir i de quina forma en els
diferents consells insulars. Per tant, són dos temes. No ens
preocupa només el tema de quina ha estat la dotació que s'ha
aconseguit, tant en matèria de despesa corrent, com en matèria
d'inversions, en la qüestió de l'Inserso, sinó, en definitiva, si
està previst que tota o par d'aquesta competència passi als
consells, i quines previsions cronològiques i econòmiques
raonables pensen des del Govern.

També vull dir que, en matèria social, he de manifestar una
certa preocupació. La preocupació va ser que durant l'etapa
passada, l'etapa durant la qual la direcció de la Conselleria de
Sanitat va estar en mans del Sr. Bartomeu Cabrer i la Direcció
General va estar en mans del Sr. Miquel Munar, la veritat és
que no es va dur una política realment activa. (...) la política
social, a nivell d'Estat, sí que era activa, hi havia un ministeri
d'Assumptes Socials a Madrid, al Govern de la nació, no hi
havia la contrapartida, una vertadera conselleria d'assumptes
socials dins el Govern balear. El resultat és que, a una fase
expansiva de despesa social, es va tenir una actitud passiva, no
es va aconseguir tot el que es podria haver aconseguit de la
política expansiva de l'etapa de la despesa social del Govern
socialista i, en aquest moment, per molt que diguem 800
milions, o 700, o els que hi vulguin posar, estam en una fase
recessiva, entre altres, de la despesa social. En aquests
moments, després d'una temptativa fallida de crear una
conselleria d'acció social dins el Govern, la part social, -
l'Inserso, inevitablement, s'insereix dins això-, ens trobam, no
tant sols que no hi ha una conselleria que ho assumeix, sinó que
hi ha una pràctica, -jo voldria que la pràctica resultàs bé, però
no estic molt convençut-, que entre dues conselleries, entre la
Conselleria de Presidència que durà la part social i la
Conselleria de Sanitat que durà la part de la despesa
sociosanitària, es posaran d'acord i faran funcionar, entre altres,
residències que tenen la presència dels dos elements, com diuen
en bon mallorquí, a mitges no omplen sitges, si a un tot sol li
costa pena, ves que faran dos.  Si volen una frase més pomposa,
Napoleó, sabia molt, va dir que val més un mal general que dos
generals bons, perquè clar, encara que la Sra. Consellera i el Sr.
Conseller siguin bons, -jo ho vull reconèixer i m'agrada dir les
coses públicament, perquè ja saben que jo som un parlamentari
que a vegades som dur, però a vegades, també, m'agrada
reconèixer coses dels meus adversaris polítics-, puc dir que tant
al Sr. Conseller com a la Sra. Consellera he trobat una
predisposició al diàleg social, -dins una altra institució tenc un
càrrec de responsabilitat de gestió de benestar social-, en
principi, el talant és dialogant, cosa que és positiva, però la
dualitat em preocupa molt.

Em preocupa perquè, en primer lloc, la qüestió de la
quantificació, quina despesa corrent, quina inversió, en
nombres absolutament senzills, estava a punt d'aconseguir-
se a l'etapa anterior, quina despesa corrent, quina inversió
s'aconsegueix ara? Aquests 800 milions de pessetes, xifra
global, que manegen que s'han aconseguit de més, jo la
veritat, amb tots els respectes, crec que és una cosa de cara
als mitjans de comunicació, però que aquests 800 milions de
pessetes més crec que no es poden mantenir, s'ha traduït als
mitjans de comunicació, tots volem vendre la nostra moto,
però crec que, francament, no és real, primera cosa. Segona,
la residència de Felanitx estarà feta en tres anys, he vist que
es transmet, quan es pla (...) quina despesa raonable s'estima
i, si no el dia, almenys, aproximadament, el mes i l'any de
la seva prevista inauguració, també m'interessaria que
s'explicàs. Sobre el tema de Felanitx, també parlen del
redimensionament d'aquesta residència, perquè les macro
residències són una cosa inhumana etc., molt bé, però, quina
proporció de vàlids, quina proporció d'assistits es pensa
tenir en aquesta residència de Felanitx.

El tema de la residència de la Bonanova, la veritat és
que, dins aquest dualisme que s'ha creat, sembla que és la
Conselleria de Sanitat la que gestionarà aquest centre, quina
és la proporció que pensen, finalment, establir, percentatge,
entre vàlids i assistits? Crec que realment és molt important.
Després, hi ha una pregunta global, aquesta residència, una
vegada construïda la de Felanitx i la de la Bonanova, a
mesura que es dugui cap a un percentatge determinat de
vàlids o d'assistits, com es pensa interrelacionar amb les
altres residències de vàlids i d'assistits de Mallorca, perquè,
és un cas anecdòtic que la consellera de Presidència coneix
perfectament, fa poc dies vàrem anar a Manacor, amb els
serveis tècnics del Consell, el regidor d'Acció Social ens va
explicar que a Manacor tenien una residència municipal on
una quinzena d'assistits estaven en condicions relativament
penoses i ens demana una sortida. Si hem d'esperar que la
de Felanitx estigui en marxa, no ens enganyem, passaran
anys i persones d'aquestes ja no hi seran. Hi ha dos grans
centres, un que és la Llar d'Ancians del Consell Insular i
l'altre és la Bonanova, tots dos amb moltes més sol•licituds
que no places disponibles, però vull recordar que, en el cas
del Consell Insular de Mallorca, hi ha un procés de reformes
i d'ampliació que està en marxa. Això també crec que
n'hauríem de prendre nota perquè per (...) el mapa global de
residències de Mallorca, veure la disponibilitat tant dels
assistits com de no vàlids, s'ha de veure globalment. Si no
hi ha una cooperació entre les institucions, situacions,
segons el que em va explicar el Sr. Ibanel, en el cas de
Manacor, hi havia un cert caire tercermundista, una ciutat
amb una presència important de turisme, amb una economia
relativament florida, no pot tenir 15 persones majors en
condicions precàries dins una residència amb una estructura
del temps del rei tapet, li hem de donar una sortida amb
col•laboració amb les diverses institucions.
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Vull dir que el tema de les residències no es pot veure com
un tema ni municipal, -tocàvem amb les mans a Manacor-, ni
un tema insular, ni un tema del Govern balear. Crec que s'ha de
fer una globalitat i hauríem de prendre nota que a l'articulació
final del Pla gerontològic, no només la part teòrica i la part
retòrica, ja la coneixem, sinó la part pràctica i d'aplicació,
aquest tema hi hauria de figurar i li hauríem de donar una
sortida.

Dit això, jo els voldria dir que crec que un plantejament
raonable seria, hi ha una proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, dia 16 de setembre en aquest
parlament, sobre el traspàs dels consells insulars de la gestió
dels serveis socials provinents de l'Inserso. Jo crec que aquesta
proposició, en el seu moment ja es debatrà, apunta a una
solució realment raonada. Hauríem de presentar en aquest
parlament una proposició de traspàs als consells insulars de les
funcions que siguin, programació, coordinació, gestió de
serveis, que fins ara han estat en mans de l'Inserso. Hem de
saber dues coses, l'Inserso, què és el que finalment ens han
donat, crec que ho han detallat, però per l'estructura
absolutament peculiar de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, no seria raonable que l'Inserso quedàs en mans del
Govern balear purament i simplement, sinó que el traspàs,
integral o parcial, als consells insulars crec que és una cosa que,
d'acord amb la lletra i l'esperit de l'Estatut d'Autonomia, és
absolutament raonable i és una passa que hauríem de donar el
més aviat possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Alberola té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. En primer lloc, volem agrair la presència de l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i de l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Consum, acompanyats dels alts càrrecs de les
conselleries respectives, per aquesta compareixença.

El nostre grup vol manifestar la nostra satisfacció al Govern
per haver aconseguit el traspàs de competències en matèria de
gestió de les prestacions i serveis socials del sistema de la
Seguretat Social corresponents a l'Institut Nacional de Serveis
Socials, Inserso, ja que ha estat una negociació difícil, sobretot
pel que fa referència a les inversions. Fins ara, l'administració
central ha tengut competències molt importants en matèria
d'acció social. Ha aconseguit transferències de competències
d'aquesta matèria com són l'atenció a la gent gran,
discapacitats, gestió de centres i establiments, concerts amb
entitats que donen serveis, el servei d'ajuda a domicili, entre
altres prestacions, són fonamentals per obtenir (...) els recursos
que la nostra comunitat hi dedica, una millor optimització i
racionalització dels recursos. Aquest traspàs ens permetrà
desenvolupar, com han exposat la Sra. Consellera i el Sr.
Conseller, un marc legislatiu que estructurarà tots aquests
recursos que fins ara depenien de diferents organismes. La
reordenació a nivell sociosanitària repercutirà en un millor
funcionament i permetrà una planificació per illes que, sens
dubte, beneficiarà molt a tots els ciutadans de la nostra
comunitat.

Ja per acabar, Sr. President, volem felicitar, una vegada
més, al Govern per aquesta nova transferència, així com
anunciar que el Grup Parlamentari Popular donarà tot el
suport al Govern per tal que aconsegueixi que aquesta
reordenació sociosanitària sigui una realitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Té la paraula la Sra. Consellera
Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Intentarem donar resposta a totes
les qüestions que s'han suscitades.

Bé, començarem per Esquerra Unida, pla de futur, em
demana la voluntat política de manteniment de l'estructura.
Efectivament, ja hem tengut vàries reunions amb l'únic
director provincial de l'Inserso d'Espanya per veure, segons
el seus parer ja que ha duit aquesta direcció general durant
tants d'anys, quin era el manteniment de l'estructura. Hem
arribat a la conclusió, en qualsevol cas, encara estudiam el
tema, que efectivament haurem d'unificar estructures amb
les que tenim. És a dir, nosaltres també dúiem el tema dels
minusvàlids, haurem de fer una unificació, ajuda per als
temes simples de gent major, nosaltres encara feim la
construcció..., tenim les inversions de construcció de
centres, haurem d'unificar, (...), hem detectat, per exemple,
un cas, les associacions demanaven una ajuda al consell
insular, a vegades, quan nosaltres teníem la competència,
una ajuda al Govern, i una ajuda a l'Inserso. Jo crec que
això, a l'hora d'unir serveis, podrà estalviar recursos i podrà
reconduir en els seus termes el que han de ser vertaderes
ajudes socials. En aquest sentit, anirem unificant allò que es
pugui unificar i estudiant cadascun dels serveis perquè
puguin funcionar de la manera més eficaç possible.

Quant a la direcció general de Benestar Social o
conselleria de Benestar, jo crec que ha estat una petició de
distints portaveus, en relació a la preocupació, sobretot que
manifesta el Sr. Pons, en relació a la diversificació, (...) no
és una diversificació. L'organigrama d'un govern el marca
el president, per això és el president. També he de dir que,
concretament, en aquest organigrama, tot i que tots els
organigrames són respectables, no hi ha aquesta
diversificació, sinó que pràcticament la Conselleria de
Presidència té el gruix de tots els temes socials. Han de tenir
en compte que dins la Conselleria de Presidència hi ha la
direcció general d'Acció Social, (...) perquè no m'agrada que
pareixi que la Comissió de la Dona tengui un caire social
perquè vull que sigui interdepartamental, hi ha el tema de la
dona, hi ha el tema de joventut que pot tenir algunes
implicacions socials, l'únic tema que no cau dins la direcció
general d'Acció Social és el tema de menors, però hi ha
altres comunitats que tampoc no ho tenen, és a dir, no anam
tan malament.
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Quant a l'homologació del personal, com ha dit el portaveu
d'Esquerra Unida, la Llei d'acompanyament al pressupost ja
dóna una passa endavant per part d'aquest govern quant a
l'homologació del personal en quatre anys. En qualsevol cas,
aquest tema pensam que serà un tema objecte de debat quan es
debati la Llei de pressuposts.

A petició del portaveu d'Esquerra Unida, les transferències
als consells insulars, veure que és una petició dels distints
portaveus, en primer lloc hem d'assumir les competències, dia
1 de gener. Han de tenir en compte que hem estat, des de la
consolidació d'aquesta autonomia, vàrem estar des de l'any 83
a l'any 92, amb els pactes autonòmics, sense que l'Estat central
parlés de cap transferència. L'any 92 es va desbloquejar aquell
"tap" que hi havia a l'hora de fer transferències, amb un pacte
autonòmic que era una primera passa. Després d'aquest pacte,
ha sofert retards per una falta de punt comú entre les dues
administracions. Hem tengut que estar des de l'any 93, 94, que
es preveia l'Inserso, a l'any 96 per poder assumir l'Inserso. Per
tant, si hem pogut esperar des de l'any 83, o des de l'any 92, a
l'any 96 per assumir l'Inserso, jo crec que ara ens ho deixem
assumir, evidentment, hi ha un desenvolupament a través de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia que s'ha de fer. És
indubtable que les transferències s'hauran de fer, el que passa
és que..., vostès comprendran que, primer, hem d'assumir la
competència, posar-la en ordre, marcar unes directrius
polítiques i, quan ho tenguem clar, així com s'ha fet a menors,
assumirem el que serà una transferència. Pensin, en el cas de
menors, que es va assumir la transferència fa una sèrie d'anys
i ara es durà la proposta a la Comissió Tècnica Interinsular, un
cop el Govern ha establert el que pensava que havien de ser les
polítiques en matèria de protecció de menors. És el mateix cas
quant a l'Inserso.

He de dir, sobre aquest tema, que la Comissió Tècnica
Interinsular té un calendari, a aquest calendari s'hi donarà
compliment i que qualsevol sigui el governant que estigui al
front del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, haurà d'assumir aquest desenvolupament amb el
calendari que fixi cadascun que sigui responsable d'aquesta
comissió, en aquest cas com que presideix la comissió aquesta
consellera, ha marcat un calendari, això no significa que no es
pugui transferir, però amb el temps, amb la prudència i amb la
racionalitat que es necessita a qualsevol procés de
transferències.

Contestarem a la diputada del Grup PSM, el centre base de
disminuïts, efectivament, nosaltres haurem d'estudiar un poquet
la configuració d'aquest centre base, sabem que hi ha una part
d'informació, de valoració i d'orientació de tractaments i
d'orientació professional. Efectivament som a aquesta fase
d'estudi, a veure com ho establim, i qualsevol proposta que
pugui venir de qualsevol grup serà ben acollida perquè estam en
la fase d'estudi de veure el futur que li donam.

Els temes de noves prestacions, sempre, tot governant
aspira a donar el màxim que pugui als seus ciutadans, però
també estarem emmarcats dins el que són les disponibilitats
pressupostàries.

En relació a la gent major, m'ha demanat les places que
hi ha en llista d'espera que hi ha d'assistits i de vàlids, jo
tenc dades de l'any 95, la negociació va ser complicada
perquè no coincidien les llistes d'espera de l'Inserso amb les
nostres, hi havia certes dificultats i per dir-li més o manco
una aproximació, 542 assistits i 289 vàlids, on Palma
representa el 80%, per tant és Palma qui té major demanda
de places en aquest sentit. Són dades de l'any 95. També
tenim les llistes d'espera de disminuïts, li he dit que eren
també més o manco sobre unes 70 persones, les llistes
d'espera de Son Tugores, i a veure com ho estructuram. Bé,
assumirem la competència, reorganitzarem els recursos de
tal manera que es puguin anar minorant totes aquestes llistes
d'espera i cadascun dels ciutadans pugui reconduir el cas
allà on pertoca.

En el tema de la dona tendrem una prioritat absoluta. Jo,
en part, estic contenta que una gran part de l'Inserso, tota la
part social estigui dins la Conselleria de Presidència, tot i
que la dona és una comissió interdepartamental, el fet
d'estar despatx per despatx devora la comissió, farà d'una
manera que no se'ns escapa a cap de nosaltres que les
polítiques de la dona siguin prioritaris dins la Direcció
General d'Acció Social, ho han de ser a tot el Govern, però
pel que respecta a tenir-ho tot dins la mateixa conselleria,
ho seran més que mai.

Les places de tercera edat i habitatges tutelats, el cas que
ha posat d'Alaró, bé, dependrem un poquet de les
disponibilitats pressupostàries i de veure quina orientació
donam a totes aquestes llars com a centres propis que ens
vénen de tercera edat. Evidentment, el cas dels habitatges
tutelats és un servei excepcional, òptim, pens, per a la gent
major, com les llars per a menors, en protecció de menors,
l'únic problema és que hauríem de veure aquí el tema
pressupostari, si realment un govern ho pot assumir amb
condicions.

En el tema de clubs de tercera edat i centres de dia, bé,
aquest serà un tema objecte de debat al Pla Gerontològic,
que pensam, com ja vaig anunciar, dur els primers mesos de
l'any que ve, i aquí podrem discutir tota la política entorn a
aquest tema, que jo crec que també serà el que fixarà quina
serà la política en relació als temes de gent major.
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En relació al comentari del Sr. Damià Pons, i amb tot
carinyo, li he de dir que, vostè diu que hi va haver una obertura
a una època que aquí hi havia no tal obertura en serveis socials,
dir-li que l'aperturisme tal vegada va ser per a tota la resta de
comunitats i no per a nosaltres, perquè, si no, aquesta
negociació s'hauria d'haver tancat ja fa temps, i varen ser
precisament dificultats a l'hora de negociar amb l'Estat d'aquell
moment que vostè deia que era tan obert, no ens acceptaven o
era difícil que acceptassin inversions que sí hem aconseguit ara.
Vostè em demana el tema d'inversions i m'ha demanat com
estava el tema d'inversions, i jo li dic que les inversions a
l'etapa anterior es varen tancar i pràcticament des d'abril del 95
es varen rompre perquè les inversions que aconseguíem eren
zero, i ha estat amb aquest govern que les inversions que hem
aconseguit han tengut números i lletres, jo les hi puc tornar a
llegir, però crec que n'hem fet repetida compte i només dir que
es va aconseguir una inversió anual que es va admetre des del
principi de les negociacions, de 96 milions, més una inversió
nova afegida, ara, de 5 milions, més 540 milions puntuals,
pactats en conveni, més un increment de 20 milions fins a set
anys, i el primer any 43, de 163 milions. O sigui que les
inversions són molt més importants que les que havíem
aconseguit abans, que eren zero.

En relació a la Bonanova, Felanitx, quina proporció de
vàlids, quina proporció d'assistits? Efectivament, a Felanitx
s'haurà de fer una reorganització, nosaltres vàrem parlar ja del
Ministeri perquè ens pogués donar les dades de l'arquitecte que
havia fet el programa, el projecte, i poguéssim reestructurar tot
el que seria el tema de Felanitx, i no hi ha hagut cap
inconvenient, estam en contacte amb ells per tot el que serà el
redimensionament de la residència, redimensionament amb què
estava d'acord, fins i tot, la ministra d'abans, Alberdi, i estam en
fase de condicionar, vostè sap que anteriorment al projecte
antic, la residència era de 160 places d'assistits, i 40 places de
vàlids, però era una residència de 1.500 milions que en teoria
l'Estat havia pressupostat al seu pla d'inversions des de l'any 95
a l'any 98, si el redimensionam, farem aquest ajust, més o
manco amb aquestes proporcions, això ja serà un objecte
d'estudi per part de les conselleries de Sanitat i de Presidència,
però efectivament hi haurà d'haver un redimensionament de la
residència amb la qual cosa crec que hi estan d'acord tots els
tècnics i polítics en matèria social. 

M'ha reiterat diverses vegades el tema de transferències als
consells insulars, dir-li el mateix que he dit abans, deixin-ho
assumir, que hi hagi un calendari de feina i a partir d'aquí
estudiarem tots els traspassos, però qui govern até la
responsabilitat d'assumir el traspàs com, quan i de quina
manera, i nosaltres marcarem un poquet el ritme de com, quan
i de quina manera serà efectiu aquest traspàs.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Grups que volen intervenir en torn
de rèplica?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Breument, només per dues o tres puntualitzacions,
perquè la compareixença ha estat més informativa i hem
donat alguna opinió. És cert que el president de la
Comunitat Autònoma té la potestat de dir com organitza el
seu govern, però nosaltres també tenim l'opinió lliure de
manifestar el que ens semblaria millor, i ens semblaria molt
millor aquella idea que va sorgir durant la presidència del
Sr. Soler de crear una conselleria de Benestar Social que era
una idea molt més progressista, molt més oberta que l'actual
orientació del Govern, i, per tant, mantenim aquesta opinió.
Com també mantenim l'opinió, en principi, no favorable a
la disgregació de l'actual transferència de competències,
perquè hauria estat, per mor de la seva importància, una
manera, una mecànica, un instrument, per poder anar
construint aquesta conselleria de Benestar Social, a partir
d'aquesta assumpció.

Quant a personal, el conseller de Sanitat ens deia fa uns
minuts que un dels objectius és motivar el personal,
professionalitzar el personal, reciclar el personal, preparar
el personal, però clar, si li diuen, vostè fins d'aquí a cinc
anys -no quatre com ha dit, sinó cinc anys- no estarà a
l'altura, haurà de complir el conveni de personal de la
Comunitat Autònoma, però les retribucions d'aquí a cinc
anys, es fa difícil, no?, demanar aquests sacrificis al
personal quan el Govern no està disposat a assumir aquesta
equiparació.

I quant a la transferència als consells insulars, jo em
pens que si defensam la unitat, la coordinació amb les
actuacions en matèria de benestar social, i en vista a la
manifestació de la consellera de Presidència, si volem
mantenir o reforçar aquesta unitat i coordinació, el que hem
de començar a pensar és que els consells insulars retornin
les seves competències al Govern perquè, en cas contrari, no
creim que el Govern -ho dic en broma, lògicament-, no crec
que sigui pel que he sentit, cap interès de fer un procés,
obrir un procés de transferències d'aquesta matèria als
consells insulars, i estic segur que la proposició no de llei de
què ens ha informat el Sr. Damià Pons, fa uns moments, té
un destí bastant negatiu al Parlament d'aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Més intervencions? Sí, he vist que
el Sr. Marí Calbet ha demanat, un moment, per favor. Fa
petició de l'ús de la paraula la Presidència, en qualsevol cas
hi hauria d'haver la cessió de torn per part de la Sra.
Alberola, per tant, li deman si cedeix el torn al Sr. Marí
Calbet, i matisar que, en qualsevol cas, la intervenció que hi
pot haver ara, en aquests moments, és únicament per
replicar a la intervenció prèvia del Govern.
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Sra. Alberola?

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Sí, Sr. President, no hi ha cap inconvenient a cedir el torn al
Sr. Marí Calbet.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, té la paraula el Sr. Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sí, gràcies, Sr. President. Només vull fer una intervenció
testimonial, perquè consider que és necessari una volta
examinada la documentació que se'ns ha tramès sobre les
transferències que s'han fet a la Comunitat Autònoma de
l'Inserso. Mirant el que representen Menorca i Eivissa i
Formentera, he de dir que, a pesar que ja ho sabia, però ara tenc
la prova gràfica de la discriminació que s'ha tengut fins ara amb
les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, sis persones
passen a un club de tercera edat de Menorca, sis a un club de
tercera edat d'Eivissa, ningú a Formentera. Pel que respecta a
Eivissa, places assistencials, 20 concertades amb una residència
privada, 40 concertades amb l'hospital-residència del consell
insular i aquí s'acaba tot. Jo he de dir que don el meu vot de
confiança i agraesc les intervencions que han tengut els
membres del Govern que han estat aquí, però no em queda més
remei que demanar-los molt seriosament que el més ràpidament
possible es posi remei a aquesta situació de discriminació, que
jo consider que les illes menors han patit fins ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Calbet. Volen contrareplicar els membres
del Govern? Té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Molt breument, dir només dues
coses, primer al Sr. Portella, evidentment que som a un front
on cadascú pot manifestar la seva opinió. Dir-li que
efectivament les competències en benestar social, la major
part d'acció social, varen ser transferides de l'antic CGI al
Govern i del Govern, no fa molt de temps, als consells
insulars, i que en aquest sentit, jo crec que aquest va ser el
criteri que va usar el president a l'hora de fer l'organigrama,
no volia fer una conselleria amb una matèria transferida,
perquè sinó s'hagués pogut aixecar la suspicàcia que encara
teníem una conselleria amb una matèria transferida i que
fèiem això que moltes vegades es pensa que feim, que no
l'acabam de transferir. Parl un poquet d'intuició, però crec
que això és el que va impulsar al president de la Comunitat
Autònoma a fer aquesta organització, i això no significava
en cap cas no deixar d'assumir ni una de les responsabilitats
que pertoca a través de la Direcció General d'Acció Social.
Dir-li que cap interès a obrir un procés de transferències, jo
no he manifestat que no tengui cap interès, crec que l'interès
el marca l'Estatut a l'article 39 i que, per tant, per molt que
digui qualsevol dels governants, les lleis comanden i les
lleis orgàniques o ordinàries s'han aprovat en aquest
parlament perquè es compleixin i, per tant, cap governant no
pot botar-se ni una sola llei. Per tant en cap cas no voldria
dir que no s'hagués de transferir si això és el que mana la
llei, però sí marcar un ritme que és el ritme que tenim la
responsabilitat de marcar els que governam, el ritme el
marcarem d'una manera molt seriosa, aplicant un procés de
racionalitat en el traspàs de competències, i racionalitat vol
dir, primer assumir, organitzar, dirigir, i després transferir,
i vostès em demanen la transferència abans, dos mesos
abans que jo tan sols pugui haver-la assumida, que aquest
govern, tan sol, pugui haver decidit quines són les polítiques
que s'han de fer, i a partir d'aquí crec que es pot obrir un
debat quan tenguem una política ferma sobre el que volem
fer.

En relació a les retribucions, crec que és un tema de
tractarem a la llei de pressuposts, crec que allà hi haurà un
debat oportú i adient sobre aquest tema, i en relació als
portaveus del Grup Popular, donar-los les gràcies per aquest
suport que encoratja aquest govern a continuar endavant i
amb aquesta nova assumpció de competències estudiarem
el cas d'Eivissa i de Menorca per tal que la política sigui una
política d'equilibri amb totes i cadascuna de les illes, evitar
discriminacions de qualsevol tipus i dir que el fet que
s'aconsegueixin, en tema de disminuïts, també, 163 milions
que minoren llistes d'espera, ens encoratja que també
puguem donar suport en aquest tema a les illes menors. I en
el tema de gent major intentarem fer tot el que estigui al
nostre abast perquè aquest equilibri sigui una realitat.

Res més i en qualsevol cas, posar-nos a disposició dels
diputats i diputades per a qualsevol informació que sigui
oportuna. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.
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II.- Votació de la proposta de l'escrit RGE núm. 4402/96,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, mitjançant la qual se sol•licita que la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals adopti l'acord de
recaptar a presència del President del Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears, per tal d'informar sobre el resultat
de la campanya "Projecte de País". 

I acabada la compareixença passam al segon punt de l'ordre
del dia que, en aquest cas, és la votació en relació a la proposta
escrit 4.402 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
mitjançant el qual se sol•licita que la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals adopti l'acord de recaptar la presència
del president del Consell Assessor de Ràdiotelevisió Espanyola
a les Illes Balears, per tal d'informar sobre el resultat de la
campanya Projecte de País. En aquest cas, procedeix dur
aquesta qüestió a votació en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, i deman si hi ha petició de votació o
si es pot considerar aprovada per assentiment.

Queda, idò, aprovada per assentiment la proposta 4.402 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

I esgotat l'ordre del dia, conclou la sessió. Gràcies a tots.
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