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LA SRA. PRESIDENTA:

Sres. Diputades, Srs. Diputats, començarem el primer punt
de l'ordre del dia relatiu a les preguntes i, en primer lloc,
demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Antoni Marí Calbet substitueix Joan Robert Masdeu.

LA SRA. SALOM I COLL:

Maria Salom substitueix Guillem Vidal.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Pere Sampol substitueix Damià Pons.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix Maria Àngels Leciñena.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Bartomeu Blanquer.

I.1) Pregunta RGE núm. 68/97, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control d'instal•lacions mèdiques de raigs-x.

LA SRA. PRESIDENTA:

He d'informar a les senyores i senyors diputats que, en
relació a la pregunta 68/97, per part de l'Hble. Conseller de
Medi Ambient Sr. Miquel Ramis i Socías s'ha fet arribar un
escrit a aquesta cambra, amb número de registre 4980/97,
mitjançant el qual manifesta la impossibilitat d'assistir a aquesta
sessió a conseqüència de compromisos adquirits anteriorment.
Queda, per tant, ajornada aquesta pregunta per a una propera
sessió.

I.2) Pregunta RGE núm. 4165/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a unificació dels centres d'es
Pinaret i Sagrada Família.

Per formular la pregunta 4165/97, relativa a unificació
dels centres d'es Pinaret i Sagrada Família, intervé la seva
autora, la Sra. Catalina Maria Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, des de la Conselleria de Funció
Pública i Interior es va debatre aquesta possibilitat d'unificar
els centres de reforma es Pinaret i la Sagrada Família. Crec
necessari fer notar el fet que mentre la Sagrada Família és
un centre semiobert es Pinaret és un centre tancat, el que ja
defineix, d'aquesta manera, el perfil dels usuaris, dels
infants o joves que van a un centre i a un altre.

Aquest document de reestructuració d'aquests centres es
va remetre l'11 de juny del 97 al comitè d'empresa de
Menors, això sí, sense registre de sortida ni data ni signatura
de qui era responsable d'aquesta proposta. Però allò que
denunciam, en aquest moment, és una manca de
sensibilització de la proposta cap al col•lectiu d'afectats, els
menors, els infants.

M'agradaria ressaltar alguns aspectes d'aquest document
que després vostè em podrà contestar a la pregunta
específica que vaig fer arribar a aquesta comissió. El
personal que es planteja o es plantejava traslladar del centre
Sagrada Família al Pinaret són els representants sindicals.
Aquest fet incompleix l'article 26 del conveni col•lectiu a on
s'especifica que els darrers treballadors que es traslladarien
serien els representants sindicals. 
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També hi ha un incompliment del Pla integral d'atenció a la
infància i a l'adolescència, aprovat per aquest parlament, a on es
recull i es diferencien clarament els centres de règim semiobert
i el de règim tancat. L'objectiu dels centres semioberts, si ens
basam en la Llei d'Acció social d'aquesta comunitat autònoma,
veim que propugna o demana la normalització dels serveis
socials, una descentralització, apropant els serveis socials als
ciutadans i una integració d'aquests ciutadans a la societat. Hem
d'entendre, però, que aquesta integració ha de ser un element
que exigeix un intercanvi i una interacció entre el nin, el jove
amb dificultat o conflicte social i la comunitat allà a on ha de
viure. Per tant, és necessari avaluar i tenir en compte tots
aquests elements quan es parla de la necessitat o no d'unificar
centres de reforma.

I per acabar també vull recordar que la Llei de Protecció de
menors, de gener del 96, i la Llei Orgànica 4/94 sobre menors
infractors tenen com a objectiu vetllar pels interessos dels
infants i, d'aquesta manera, revaloritzar la persona en detriment
del terme delinqüent.

Per tant, la pregunta específica és si té previst, la Conselleria
de Funció Pública i Interior, unificar els centres de reforma d'es
Pinaret i Sagrada Família. Quins criteris seguirà la Conselleria
de la Funció Pública i Interior per a la unificació d'aquests
centres? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. Per contestar té la paraula l'Hble.
Consellera Sra. Pilar Ferrer.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Bover, m'acaba de dir que una de les finalitats o la finalitat
principal de la Llei de Protecció de menors és vetllar pels
interessos dels infants. Som, potser, una de les persones més
adequades per entendre aquesta situació, no només per la meva
condició de professora de Dret Civil, que també tot el Codi
Civil parla, en primer lloc, de vetllar pels interessos dels infants,
sinó perquè part de la meva investigació ha estat, precisament,
de menors. Per això li vull dir que la Conselleria de Funció
Pública i Interior en aquests moments procedeix a potenciar les
mesures de caràcter educatiu i de reinserció de menors
infractors enfront d'altres tipus de mesures de caire repressiu. 

Per tal de potenciar i encaminar aquestes mesures es
procedirà a una reestructuració dels dos centres que en aquests
moments tenen encomanades aquest tipus de tasques. Ara bé,
aquesta reestructuració no comportarà el tancament de cap dels
dos centres, sinó que d'allò que es tracta és de redistribuir, d'una
manera ordenada i d'acord amb aquests objectius, les funcions
que tenen assignades. Què vol dir, això? Idò que des d'aquest
plantejament s'ha trobat oportú dedicar el centre de la Sagrada
Família a totes les mesures alternatives a l'internament que
puguin ser dictades pel Jutjat de Menors, a més del que ja
existeix, que són els tallers de formació sociolaboral que
funcionen a les seves dependències. D'aquesta manera, les
tasques d'atendre les mesures que impliquen un internament
dels menors en un centre, seran desenvolupades des del centres
es Pinaret, on hom compta amb unes instal•lacions molt més
grans que les del centre de la Sagrada Família, i també es podrà
disposar d'un major assessorament al menor a l'hora de poder
dur a terme un programa educatiu personalitzat. 

En un primer moment és necessari acollir, únicament, els
internaments en règim semiobert, és a dir, els que són règim
semiobert, els cautelars i els de cap de setmana, per tal de
poder passar a desenvolupar posteriorment tots aquells que
té previst l'actual legislació dins una configuració com a
centre polivalent. Una vegada que s'hagi procedit a posar en
marxa aquest ambiciós projecte, redundarà en beneficis dels
menors en garantir un espai físic adequat, un projecte
educatiu més personal, unes instal•lacions d'oci, la ubicació
en un ambient tranquil i, a la vegada, en contacte amb el
nucli urbà, participant així en les activitats fora del centre.
Per tant, s'ha vist que era més oportuna aquesta
reorganització, aquesta reestructuració, que la que
actualment es du a terme. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no he acabat
d'entendre molt bé la seva resposta, si s'unifiquen o no els
dos centres. Vostè ha comentat el fet d'establir un centre
polivalent; què vol dir això?, que en el centre es Pinaret
s'unificaran els dos centres, és a dir, la Sagrada Família en
es Pinaret, i hi haurà es Pinaret que serà una part de règim
semiobert i l'altra de règim tancat? M'agradaria que ens
contestàs aquesta pregunta.

I després, també, crec que una de les opcions que no
hauria d'agafar des de la Conselleria de Funció Pública i
Interior és primar els recursos econòmics abans que
defensar els drets dels infants, primar o potenciar, estalviar
recursos econòmics abans que els drets dels infants. Un dels
aspectes que ens preocupa és que aquesta reorganització o
reestructuració sigui aquest fet; pensam que a Menors no
s'han de tenir en compte els recursos econòmics que han de
posar les administracions públiques.

Pensam, també, des del Grup Nacionalista-PSM, que
durant aquesta legislatura no hi ha hagut un política de
menors efectiva i li demanaríem una sensibilització, a vostè
que té la competència política i és responsable política
d'aquest tema, que la seva política, d'ara endavant, en tema
de menors sigui més sensible cap a aquests sectors. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que potser no m'he
expressat bé, però jo no he parlat d'unificar, he parlat de
reestructurar, i quan parl de reestructurar vol dir trobar el lloc
més oportú per a cada infant, és a dir, pensar en el menor,
pensar de quina manera el podem..., perquè jo he dit que fèiem
prevaler la reinserció enfront de les mesures repressives. 

Jo crec que avui en dia no té cap raó de ser, simplement,
tenir un infant tancat en un lloc; de fet, els jutges, i vostès ho
saben, a partir dels 15 dies d'un tancament ja et deixen fer un
règim semiobert, és a dir, hi ha uns primers dies de control
perquè ja el que s'ha de potenciar és la reinserció del menor.
Aquesta reinserció del menor es du a base de contacte amb el
nucli urbà, però un contacte vigilat, un contacte acompanyat, és
a dir, que el menor pugui tornar al mitjà on ha de tornar, que no
sigui un futur client de la presó, perquè l'únic que fa és quedar
tancat a un lloc per anar a quedar tancat a un altre. Aquesta
mesura, el tancament, sabem que no és bona i, de fet, hem parlat
amb la fiscal coordinadora de menors, amb els jutges i, llevat de
qualque cas que hi hagi un delicte de sang, no es condemnen els
menors a règim tancat sinó que, al cap d'uns dies, els donen un
règim semiobert. 

L'espai, no em podran negar que és molt millor el d'es
Pinaret que el de la Sagrada Família, que està envoltat de pisos,
que no tenen lloc d'esbarjo, que fan compatibles unes
instal•lacions en tallers...; jo, precisament, no pels recursos
econòmics, perquè això no comportarà un estalvi de recursos
econòmics, sinó per a la formació integral del menor i per a la
reinserció del menor, és per això que s'ha fet aquesta
reestructuració, no parlem d'unificació, sinó de reestructuració,
és a dir, unes mesures estaran a la Sagrada Família i unes altres
mesures, que són les que necessiten de més dedicació, per tant,
allà a on tendrem tot un potencial molt major de treballadors
que s'hi puguin dedicar, estaran en es Pinaret; es Pinaret té una
configuració que permet, a més, dividir en diferents grups de
nins, d'infants, de menors que puguin tenir una sensació com si
estiguessin en una casa particular, com si estiguessin dins una
família, que no hi poden estar, i no d'una institució
despersonalitzada. 

Per tant, a allò a què es va és a la formació integral del
menor, a la reinserció, i en aquest sentit queda ja contestada,
també, la sensibilització que es té des de la Conselleria de
Funció Pública i Interior; precisament aquesta sensibilització
ens porta a aquesta reestructuració. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 4167/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a places creades a l'Oficina de
defensa dels drets del menor.

Per formular la pregunta 4167, relativa a places creades
a l'Oficina de defensa dels drets del menor, intervé la seva
autora, Sra. Bover; té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. La disposició addicional
primera del Decret que crea l'oficina de defensa dels drets
del menor preveu que "dins el catàleg de personal de la
Conselleria de Funció Pública i Interior es realitzaran les
escaients modificacions -li llegesc així tal com està- per a la
creació i dotació de les places a ocupar pel personal al
servei de l'oficina, així com les previsions adients per a la
seva provisió". Per tant, jo el que deman a la consellera és
com s'han cobert aquestes places que han creat a l'Oficina
de defensa del dret del menor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. Per contestar té la paraula l'Hble.
Consellera, Sra. Pilar Ferrer.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest punt he de contestar
a la Sra. Bover que, efectivament, des de la creació de
l'Oficina de defensa dels drets dels menors encara no s'ha
procedit a la creació i dotació de places adscrites a aquesta
oficina. L'únic motiu pel qual no s'ha procedit a la creació
de cobertura de les places de l'Oficina és perquè la Direcció
General de Menors es troba afectada per processos interns
de catalogació de plantilla, de funcionarització de personal
laboral i de possible transferència de competències de
menors als consells insulars. Per tant, el ventall de
situacions que avui en dia es donen i que en aquests
moments es donen dins la conselleria en aquesta àrea, en
aquesta Direcció General de Menors, fan que no s'hagi
procedit a la creació i dotació de places.

De totes maneres, provisionalment i de manera
voluntària, alguns dels treballadors de la Direcció General
de Menors amb la deguda experiència han compatibilitzat
les seves funcions habituals amb les tasques de posada en
marxa i organització de l'Oficina de defensa dels menors.
S'ha de dir també que, una vegada creades les places, es
procedirà a la seva cobertura mitjançant el sistema de
provisió de places vacants establert. No oblidi que en el
decret es parla de cobrir les places per funcionaris i, en
aquest moment, si tenim un procés de funcionarització amb
un previ catàleg de personal laboral, resulta gairebé inviable
poder-ho fer. 
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Això no vol dir que l'Oficina de defensa del menor no hagi
duit tasques: ha procedit a elaborar bona part de legislació de
menors, ha intervingut en uns casos puntuals que s'han adreçat
a l'Oficina, però funcionalment les places no estan cobertes.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera entenem el que
vostè ens ha exposat i les dificultats que pugui tenir per cobrir
aquestes places de l'Oficina de defensa del menor, però per al
nostre grup parlamentari, Nacionalista-PSM, no és de rebut que
el Cap de Servei del Departament de protecció de menors, amb
tot el respecte cap a aquesta persona, sigui al mateix temps Cap
de l'Oficina de defensa del menor, malgrat sigui d'una manera
provisional i que, a més a més, tot el personal de l'Oficina
tengui responsabilitats d'àrees tan importants com és l'àrea
d'adopcions, que siguin de l'equip d'adopcions, i també de l'àrea
de tutela.

Quina raó ens pot donar, des d'aquesta conselleria, que
siguin aquestes persones?; vostè ja ens ho ha comentat. En allò
que nosaltres no estam d'acord és en el fet que siguin les
mateixes persones, els mateixos funcionaris que, així com
contempla la disposició addicional, que siguin els mateixos
funcionaris de la Conselleria de Funció Pública i que, a més a
més, sigui també el personal que estigui adscrit a l'Oficina de la
defensa del menor. És un fet que ja vàrem denunciar en el seu
moment, quan es va crear l'Oficina de defensa del menor, no
només el nostre grup polític, sinó altres grups polítics, a efectes
que no creim que no pot ser mai, un funcionari de la Conselleria
de la Funció pública, objectiu quan rebi una denúncia d'un
menor quan ell mateix és funcionari d'una conselleria i també
pertany a l'àrea de defensa del menor. Això és una de les coses
que nosaltres trobam d'urgència, que des de la conselleria s'hi
faci feina malgrat tenguin la problemàtica que vostè ha exposat
anteriorment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que ho he dit clar,
i he dit que de manera voluntària estava personal
especialitzat de l'àrea de la Direcció General de Menors,
estaven dedicats a l'Oficina de defensa del menor. He dit
que no estaven cobertes les places; també he dit que el
Decret preveu que estiguin cobertes per funcionaris; també
vostè sap que l'Oficina de defensa del menor està
enquadrada dins la Conselleria de Funció Pública i Interior
i, per tant, les persones que s'han dedicat temporalment o de
manera voluntària a dur tasques dins l'Oficina de defensa
del menor no poden ser altres que el personal que es dedica
a adopcions, a acolliments i a tutela, perquè això és el
personal que tenim a l'àrea de protecció i, per tant, són els
que donen suport a aquesta oficina. 

Per tant, per la mateixa integració de l'Oficina dins la
Conselleria de Funció Pública i Interior i perquè no estan
dotades les places perquè han d'estar cobertes per
funcionaris i, com li he dit abans, estam en un procés de
funcionarització, les persones que amablement i
voluntàriament i amb molta dedicació han duit la part
d'Oficina de defensa de menors, que en el moment que
estigui dotada és de suposar que tendrà, i no només és de
suposar, sinó que s'estimularà que tengui un
desenvolupament molt més ampli, és normal que siguin les
mateixes persones que estan dedicades dins la conselleria a
aquestes tasques de protecció de menors. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 4168/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a nomenament del director
general de Menors.

Per formular la pregunta 4168, relativa a nomenament
del director general de Menors, intervé la Sra. Bover. Té
vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, aquesta
pregunta respon a una necessitat, des del punt de vista del
Grup Nacionalista-PSM, de donar una gestió de qualitat a la
política de menors, així com ja li he comentat a les altres
intervencions. El fet, però, de preparar -com vostè ja ha
esmentat també abans- les transferències de menors als
consells insulars no justifica, pel nostre grup, no haver dotat
durant aquesta legislatura d'una persona amb
responsabilitats en aquest àmbit i, a més a més, quan es fa
palesa la urgència d'una coordinació entre diferents
administracions, unes que tenen competències en menors i
altres que gestionen programes dirigits a aquests àmbits.

Per tant, la pregunta és òbvia: per quin motiu no s'ha
nomenat la persona responsable de la Direcció General de
Menors?, i si es preveu nomenar-la, malgrat hi hagi les
transferències als consells insulars.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. Per contestar, Sra. Consellera, té vostè
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Bover, la Direcció General de
Menors vostè sap que es tornà a crear a finals d'agost de l'any
passat i des de llavors sempre s'ha comptat amb una persona
nomenada per assumir les responsabilitats d'assessorar en totes
les matèries la Consellera de Funció Pública i Interior. Per tant,
hi ha una persona nomenada per assumir aquestes
responsabilitats que no du el nom de director general,
efectivament, però hi ha una persona responsable.

He d'afegir que, com que estam en un moment important per
dilucidar el futur d'aquesta competència, s'ha cregut oportú
esperar i aclarir el panorama competencial pel que fa a menors.
D'una part, hi ha una proposta de traspàs, de transferència de
competències als consells insulars que vendria a suposar una
divisió de l'actual competència que tenim a la conselleria en
matèria de menors que la dividiria en dues parts. Per altra
banda, també en trobam en un procés de tramitació prèvia d'un
projecte de llei en matèria de justícia juvenil que afectaria
directament aquesta matèria i les actuacions que tenen
encomanades en aquesta matèria les comunitats autònomes. Un
cop s'aclareixi aquesta situació actual el Govern estudiarà
quines són les necessitats derivades de les competències que
siguin seves i quina és la millor manera per coordinar-les, per
incardinar-les dins el seu organigrama administratiu. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé la Sra.
Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta, molt breument. Sra. Consellera,
nosaltres creim que no es pot justificar el fet que hi ha unes
transferències, en aquest moment, des del Govern balear als
consells insulars sobre matèria de menors per no tenir director
general de Menors, malgrat es justifiqui que hi ha un senyor que
fa d'assessor. Per a nosaltres és diferent una persona que faci
d'assessor a una persona que estigui a una direcció general tan
important com és Menors. Per tant, per nosaltres és un moment,
aquest de les transferències, molt delicat, quan és més necessari
una persona que coordini aquest tema, i més quan som
conscients que hi ha hagut tants de canvis en aquesta direcció
general, perdoni, en aquesta conselleria que ha tengut les
competències de menors. Si hi hagués hagut una persona punta,
una persona de suport, una persona que hagués coordinat des
del primer moment que va rebre les competències, el Govern
balear, de menors, pot ser que no hi hagués hagut transvasament
en aquesta política de menors. Per tant, per aquí anava la
pregunta, per aquí nosaltres volíem que ens donàs la resposta.

Sabem positivament que hi ha una persona que és
responsable, (...) responsable de política, el Sr. Espinós, que
nosaltres, en certa manera, no compartim la política que ha
engegat aquesta persona, aquest senyor, perquè és un dels
responsables del document a què he fet esment a una altra
de les preguntes que li he comentat sobre la unificació
d'aquests dos centres i, a més, altres temes que nosaltres no
compartim amb aquest senyor. Per tant, era aquest esperit:
en aquests moments de transferències als consells insulars
de la política de menors era cabdal que hi hagués una
persona que hagués estat el punt d'enllaç entre consells
insulars, els tres consells insulars i el Govern, i així no ha
estat i no ha estat possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. Intervé la Sra. Consellera en torn de
contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Bover, jo crec que
m'hauria de fer una altra pregunta, perquè no compartir el
nomenament d'una persona que és la responsable
d'assessorar la consellera de menors no és exactament la
mateixa que jo tenc, que és referida al nomenament del
director general; en tot cas, crec que la persona que ha
d'assessorar la consellera ha de ser triada per la consellera;
és de suposar que té tota la confiança de la consellera i que
l'assessora. 

Però a més li vull dir, en aquest punt, que hi ha hagut
una cosa que no he entès: m'ha dit que si hi hagués hagut
una coordinació no s'hagués produït aquest transvasament
de política de menors; jo, quan diu aquest transvasament de
política de menors, no sé si vol dir les transferències cap als
consells insulars; jo crec que l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia permet als consells insulars demanar aquesta
transferència de competències i, per tant, no sé que té a
veure que puguin demanar els consells insulars unes
transferències que poden demanar, respecte a una persona
que està en aquest moment assessorant la consellera de
Funció Pública en matèria de menors que no agrada al seu
grup polític. 

Jo li he de dir, a més, que en política de menors i en el
que fa referència a la Direcció General de Menors, vull dir
que hi he pres part molt interessada, i he de dir que faig de
consellera i potser també de director general. És un tema
que m'agrada molt, que crec que, a més, estic preparada i,
per tant, ho duc molt d'aprop, de moment no em fa falta; en
el moment que, efectivament, faci falta perquè, clar,
l'organigrama de la conselleria el faré jo, en el moment que
cregui que em faci falta i que potser que, si derivat d'aquest
projecte de llei que es té en el Govern de la nació respecte
a la possible atribució a les comunitats autònomes de la
justícia juvenil, es fa ja una massa important de feina que jo
vegi que no puc dur tant d'aprop com la duc ara, segurament
procediré a una reorganització de l'organigrama. Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera, per la seva assistència aquí per
contestar aquestes preguntes.

II.2) Proposició no de llei RGE 2652/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació fons de
compensació a famílies de malalts desplaçats a Son Dureta.

Arribats a aquest punt, passam al debat del segon punt de
l'ordre del dia, relatiu a proposicions no de llei. S'ha fet arribar
a aquesta presidència una petició d'alteració de l'ordre del dia,
en el sentit de debatre en primer lloc la proposició no de llei
2652/97 per l'interès de l'Hble. Conseller Sr. Fiol d'assistir a
aquest debat. Demanaria si les senyores diputades i senyors
diputats estan d'acord.

Per tant, per assentiment passaríem, en primer lloc, al debat
de la proposició no de llei 2652/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la creació d'un fons de
compensació a famílies amb malalts desplaçats a Son Dureta.
Per defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr. Miquel
Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup presenta avui una proposició no de llei que
textualment diu que "el Parlament insta el Govern a crear i
regular un fons destinat a compensar els costos que representen,
per a les famílies de Menorca, Eivissa i Formentera, els
ingressos forçosos per part de l'Insalud a l'hospital de referència
de Son Dureta, així com el trasllat en cas de defunció".

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gascon, vol acostar-se una miqueta més al micro?, que
em diuen que no se sent.

EL SR. GASCON I MIR:

Sí, gràcies. Els hospitals de Menorca i d'Eivissa són
hospitals comarcals que tenen com a referència l'hospital de Son
Dureta; llavors hi ha malalts que en un moment donat, ja sigui
per realitzat exploracions ja sigui perquè la seva patologia no es
pot atendre als hospitals comarcals, s'han de desplaçar a aquest
hospital de referència.

El Govern central, l'any 95, va fer un reial decret, el 20
de gener, sobre l'ordenació de prestacions del sistema
nacional de salut, a on es desenvolupen els abonaments que
es fan amb els malalts que es desplacen de província a
província. En el cas de Balears es va considerar, en aquest
cas, que cada illa era diferent i l'Insalud cobreix les despeses
de desplaçament dels malalts que vénen, a consulta o per
ingressar, amb avió i també els dels familiars si els malalts
tenen menys de 16 anys o més de 65, a no ser que la seva
patologia desaconselli que puguin anar-hi sols. De tota
manera nosaltres pensam que ningú, normalment, envia
malalts o familiars sols, encara que s'hagin d'abonar el seu
bitllet d'avió o les despeses que això els comporta.

Hi ha tres tipus de malalts, nosaltres hem posat tres tipus
de malalts que serien: els malalts que vénen a Son Dureta
per a una exploració, que van i vénen el mateix dia amb un
familiar, normalment; la despesa d'aquests familiars, essent
important, es limita al bitllet i potser a un taxi, però llavors
hi ha malalts que han d'ingressar a Son Dureta, la qual cosa
representa per als familiars una despesa important, atès que,
apart del trasllat en avió, normalment han de perdre dies de
feina, han de tenir un allotjament a un hotel o pensió, tenen
les despeses de manutenció, i a vegades aqueixa despesa és
important.

Apart d'això, més greu és encara quan el malalt aquell
que ha ingressat a Son Dureta acaba per morir a Son Dureta,
llavors s'ha de fer el trasllat de les despulles del familiar en
avió i el cost és importantíssim, tan important com que l'any
passat era entre 330.000 i 370.000 pessetes, aquest any ha
pujat, ja només d'avió el trasllat d'un cos, del cadàver, és de
49.000 pessetes.

Nosaltres no hem pogut aconseguir dades d'Eivissa i
Formentera, malgrat haver-les demanades a l'hospital de
l'Insalud. De Menorca, sabem que se'n van desplaçar 1.170
malalts per a consulta, que seria en el primer tram que hem
dit nosaltres, 106 per a ingrés amb mitjans ordinaris i en
avió ambulància, 163 malalts, a més, de morts hi va haver
15 trasllats a Maó, 6 a Alaior i 3 a Ciutadella, parlam només
de Menorca.

Per tot això, perquè pensam que la despesa és important
i per pal•liar un poquet aquesta insularitat doble que
pateixen les illes menors és pel que demanam que el Govern
estudiï la manera de compensar en el possible aquestes
despeses. És una proposició no de llei oberta, nosaltres
pensam que s'ha d'estudiar, que s'ha de veure si s'ha
d'abonar a tots o no, en quins casos s'ha de fer, quins
requeriments necessiten els familiars per demanar aquestes
ajudes, però pensam que és una despesa prou important
perquè el Govern sigui sensible i es doti, amb vista als
pressupostos de l'any que ve, una partida suficient per
pal•liar aquestes despeses. Res més, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascon. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida vol manifestar el seu suport a aquesta proposició no de
llei. Precisament el mateix dia que es registrava en la Mesa del
Parlament o en el registre general del Parlament aquesta
proposició no de llei, rebérem, el mateix dia, un escrit de la
Unió de Consumidors d'Eivissa i Formentera on ens
manifestaven la mateixa problemàtica i ens demanaven que la
traslladàssim al Parlament. El fet de la coincidència de dades i
de contingut ha fet que el Grup d'Esquerra Unida no hagi repetit
la iniciativa, però allò que volem dir és que realment és una
petició no només argumentada des d'un grup parlamentari sinó
també amb el suport d'una associació de consumidors, per tant,
una entitat ciutadana que, en aquest cas, és d'Eivissa i
Formentera però que, com ha dit el diputat proposant, igualment
és una manifestació de consumidors i de ciutadans i de
ciutadanes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.

La problemàtica, pens que és coneguda per tothom. El fet
que hi hagi d'haver necessàriament aquests trasllats de malalts,
amb les conseqüències que duu cap als familiars, provoca
realment aquesta discriminació, en el sentit dels ciutadans
d'Eivissa i Formentera i de Menorca respecte dels de Mallorca,
i més s'agreuja si aquests malalts requereixen d'una
hospitalització de llarga durada que provoca que els familiars
no puguin deixar el seu treball, la seva família, i hagin de
romandre tots sols, els malalts, a l'hospital sense el necessari
ajut permanent dels seus familiars. A la vegada pensam que els
trasllats de morts, dels qual ha donat les xifres de cost, tenen
costos prou elevats perquè siguin necessaris aquests ajuts per
part del Govern balear i que hi pugui haver, de qualque manera,
una compensació d'aquesta discriminació econòmica que es
pateix en aquest sentit.

I he d'insistir que els termes de la proposició no de llei són
prou generals, perquè realment no es concreten en una partida
econòmica, amb una xifra econòmica, però sí que nosaltres
insistiríem que si s'aprovàs aquesta proposició no de llei hi
hagués el compromís d'incloure aquesta compensació de costos
dins els pressupostos de l'any 98 i que, per tant, es pogués
incloure ja dins el projecte de pressupostos del 98 una partida
en aquest sentit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el
diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pràcticament no es poden afegir
arguments a les intervencions dels dos diputats que ens han
precedit. Naturalment, un cas de justícia i de solidaritat,
especialment en aquestes ocasions en què les famílies
pateixen un cas de malaltia, fins i tot pot arribar a defunció
d'un dels seus familiars. Per tant, afegir-hi un greuge
econòmic encara és doblement penós. La proposició  és
suficientment ample per donar un marge al Govern per
regular aquest tipus d'ajudes, naturalment hi pot haver
distints tipus d'escales, segons les distintes necessitats de les
famílies afectades. Ara, genèricament, hem de donar suport
a aquesta proposició, hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada
Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Popular, entenem que aquesta proposició no de llei abraça
dos temes ben diferenciats, els quals, si bé es poden
englobar dins el mateix entorn ja que, al cap i a la fi es
tracta d'un problema econòmic derivat del desplaçament
forçat per part de l'Insalud dels malalts d'Eivissa i
Formentera i Menorca cap a l'hospital de Son Dureta, a
Palma, i el cas dels malalts de Formentera cap a l'hospital
de Can Misses, a Eivissa, creim que s'han de diferenciar dos
apartats: Per una banda, el que serien les indemnitzacions o
dietes dels acompanyants, que avui per avui són quantitats
gairebé ridícules i que entenem que l'Insalud ha de
reestudiar i actualitzar a través de la seva direcció
provincial, tenint en compte el fet insular de la nostra
comunitat autònoma, i, per altra banda, l'altre cas, que seria
molt més greu, quant a l'elevada despesa econòmica que
suposa per als afectats i molt inferior, afortunadament,
quant als casos reals, que serien els desplaçaments dels
cadàvers, en cas de defunció dels malalts, a un hospital fora
de la seva illa d'origen. Seria un tema en què el Govern de
la nostra comunitat autònoma sí que pot incidir d'alguna
manera, ja que, de fet, l'abaratiment dels costos, una vegada
que ha entrat en vigor el nou reglament de policia sanitària
mortuòria, serà una realitat. Així mateix, el Govern balear
estudia, mitjançant convenis amb empreses funeràries o
fórmules alternatives, la manera més beneficiosa per als
ciutadans de les illes, especialment de Menorca i d'Eivissa
i Formentera. En el mateix cas, els formenterers que moren
a Can Misses, a Eivissa, podrien veure així reduït el cost del
desplaçament dels cadàvers cap a la seva illa de Formentera.
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Per tant, i en el sentit que hem explicat, proposaríem un
canvi en la redacció, diferenciant per una banda el cost dels
desplaçaments dels acompanyants i, per l'altra, el cost del
desplaçament dels cadàvers. Si de cas, llegirem ara les dues
propostes que quedarien i llavors, en tot cas, ja les faríem
arribar a la Mesa. En primer lloc, una seria que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern balear a reivindicar davant
l'Insalud l'actualització i adequació a la realitat insular de la
nostra comunitat autònoma de les dietes per a acompanyants de
malalts desplaçats als hospitals de Son Dureta per als ciutadans
d'Eivissa, Formentera i Menorca, i de Can Misses per als
ciutadans de Formentera. En segon lloc, seria que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern balear a elaborar els estudis
necessaris, i a procedir en conseqüència, i els acords pertinents
per intentar reduir els costos dels trasllats de difunts en el cas de
defunció de trasllats forçosos a l'hospital de Son Dureta per als
ciutadans d'Eivissa, Formentera i Menorca, i de Can Misses per
als ciutadans de Formentera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Si els pareix bé, a causa d'aquesta
proposta de canvi, demanaríem dos minuts d'interrupció, a
veure si s'hi posen d'acord. Gràcies.

Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem arribat a un acord en uns
canvis en la proposició no de llei que agrairia que llegís la
diputada del Grup Popular, atès que (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol intervenir, Sra. Marí, en torn de contrarèplica?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, si de cas, puc llegir la redacció definitiva d'aquest acord.
El primer acord seria igual que el que havíem dit abans, i al
segon hi hauria uns canvis, la redacció definitiva del qual seria
la següent: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a, en un termini de
tres mesos, reduir els costos dels trasllats de difunts, en el cas
de defunció de trasllats forçosos a l'hospital de Son Dureta per
als ciutadans d'Eivissa, Formentera i Menorca, i de Can Misses
per als ciutadans de Formentera, mitjançant la fórmula que
considerin més adient".

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenc, des d'aquesta
presidència, que es pot donar aprovat per assentiment.

II.1) Proposició no de llei RGE 569/97, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació del Servei
d'ajuda a domicili (desenvolupament de la Llei 9/12987,
d'acció social).

Passam ara a la Proposició no de llei RGE 569/97,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació
de servei d'ajuda a domicili. Per defensar-la, té la paraula la
Sra. Diputada Joana Aina Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els canvis socials
produïts al llarg dels darrers anys en el nostre país i també
a la nostra comunitat autònoma estan íntimament
relacionats amb la situació de les persones majors, amb les
seves necessitats, les seves exigències, que plantegen, entre
altres, el desenvolupament del sector terciari així com
també del sector industrial, models familiars de tipus
nuclear, producció del tamany de la família i també, per
desgràcia, separació i distància generacional, l'increment
també del valor del sòl i un llarg etcètera.

Tots aquests factors, sumats a les necessitats de les
persones majors, fa que es vegi com impossible per a massa
persones, per desgràcia, ser ateses a ca seva i que girin els
ulls cap a la residència o internament, que és per a molts
d'ells i de nosaltres molt trist. A Europa, l'any 95 ja s'havien
implantats aquests serveis d'ajuda a domicili, que aquí eren
quasi inexistents, i l'any 92 l'Assemblea mundial
del'envelliment, organitzada per les Nacions Unides,
demanava als distints estats membres que potenciassin la
implantació del servei d'ajuda a domicili i avui, aquí, les
estadístiques ens indiquen que aquesta prestació cull força
cada dia i és prova que està ben acceptada per la nostra
societat, sobretot per la major.

El servei d'ajuda a domicili és un servei que té per
objectiu, com tots sabem, donar suport a totes aquelles
persones que, per la seva situació d'incapacitat o de
limitació d'autonomia, no poden cobrir les seves necessitats
domèstiques bàsiques. És per tot això que en el
desplegament de les competències que l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears atribueix al Govern de les
Illes, d'acord amb el necessari desenvolupament normatiu
de la Llei d'Acció social, és aconsellable regular el servei
d'ajuda a domicili, però la situació oberta a partir de la plena
transferència de l'Inserso fa més urgent aquesta regulació.

El servei d'ajuda a domicili és un dels serveis més
importants del conjunt d'ofertes dels serveis socials i ho és
per diversos motius: primer, per la important funció
preventiva i assistencial que compleix, amb contenció de la
demanda de residències, també millora la qualitat de vida
dels beneficiaris, per les seves dimensions organitzatives i
econòmiques. Hi ha molta gent ja atesa, si no ho record
malament, són unes 2.000 persones, destinats
econòmicament uns 500 milions i també sobrepassen les
200 persones professionals, de tot nivell, que es dediquen a
donar aquesta prestació, però la situació actual és
especialment preocupant, i intentaré explicar per què. S'està
desenvolupant l'ajuda en paral•lel des del pla concertant de
prestacions bàsiques, servei que es reb a través del pla
concertat del Consell Insular de Mallorca als ajuntaments i
el servei prestat del programa d'ajuda a domicili per
l'Institut Balear d'Afers Socials, antigament denominat
Inserso. També a cada municipi s fan reglamentacions
diferents sense que hi hagi una homogeneïtat en el nivell
d'atenció, les condicions d'accés a la prestació o als sistemes
d'avaluació i control de qualitat, tampoc no hi ha en aquest
moment anàlisis ben fets de les aportacions que fan els
usuaris al finançament de determinades prestacions i que
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també hi ha molts ajuntaments que també ja ho fan, tampoc no
hi ha una normativa d'àmbit estatal ni d'àmbit autonòmic que en
reguli la prestació, només hi ha una circular de data de 30
d'octubre del 92 que regula l'ajuda a domicili que donava
Inserso i un document de bases que va preparar el Consell
Insular de Mallorca, que es va publicar a una revista, a partir
també d'aquestes orientacions internes que ens marcava el
Ministeri, antigament d'Afers Socials.

A més d'aquesta importància de la dispersió de criteris i de
la manca de normativa autonòmica, és important recordar que
aquests darrers anys s'ha produït un important avanç en la
definició i execució de la prestació d'ajuda a domicili, incloent-
hi actualment tot un seguit d'activitats resumides en diversos
documents de referència, de la següent manera: Es dóna un
servei a domicili on l'ajuda té una neteja de la llar, l'ajuda a una
higiene personal, a preparació d'aliments, després també es
poden contemplar uns serveis de caràcter personal, com puguin
ser gestions, acompanyament, mobilització de les persones
incapacitades i altres; després, també aquest mateix servei
d'ajuda a domicili contempla unes ajudes tècniques, que poden
ser la instal•lació de telealarma, de teleassistències, i també
poden ser adaptació de la llar per a les persones que tenen
dificultat de moviments, per a eliminació de barreres també.
També aquest servei contempla, perquè s'ha eixamplat un poc
la seva oferta, que dóna un suport a la família que té malalts
amb problemes, i tenen ajudes tant de psicòlegs com de metges,
que els assessoren per al tractament de la persona que en aquell
moment ha de rebre aqueixa atenció familiar. Tot això
juntament amb la dispersió també d'activitats professionals, que
estan incloses dins aquest servei, com puguin ser auxiliars de
domicili, treballadores familiars, educadores familiars,
psicòlegs i tot tipus de professional fa necessària, jo crec que
amb urgència la regulació d'aquest servei. Per tant, jo crec que
demanaria a aquest parlament que prenguessin aquests dos
acords: un aniria en el sentit que el Parlament sol•licitàs del
Govern de la Comunitat Autònoma la regulació, mitjançant
decret, en el termini, hi hem posat tres mesos, però és per
marcar una data, com s'ha dit aquí altres vegades, quan es
marquen uns terminis i no es compleixen, però bé, és perquè
se'n vegi la importància, en el compliment de la competència
exclusiva que ens estableix l'Estatut d'Autonomia en el
desenvolupament de la Llei d'Acció social, aprovada l'any 87,
i, en segon lloc, el Parlament de les Illes insta el Govern de la
Comunitat a unificar, mitjançant aquest decret, la necessària
ordenació que es derivi del decret, que pot ser la prestació del
servei d'ajuda a domicili, i a acabar amb la duplicitat actual
entre el servei prestat a partir del Pla concertat de prestacions
bàsiques i el que en aquest moment fa l'ajuda a domicili que es
dóna a través de l'Institut Balear de Serveis Socials, això faria
que s'acabàs amb la duplicitat, que no hi hagués dues finestretes
per donar el mateix servei, en definitiva, perquè els ciutadans i
els ajuntaments també tenguessin l'aclariment de qui és que
dóna aquest servei i qui en fa el seguiment. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vidal. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té
la paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida entén la problemàtica que es planteja a
través d'aquesta proposició no de llei i entenem la
necessària reglamentació a través de qualque ordenació
autonòmica en aquest sentit. Ara, nosaltres voldríem
plantejar una esmena o una prèvia als temes de la proposició
no de llei en el sentit que pensam que precisament perquè és
una competència repartida entre els consells insulars i els
ajuntaments, aquells que duen a terme el pla de prestacions,
el Pla concertat de prestacions bàsiques, i repartida amb
l'Ibas, l'Institut Balear d'Afers Socials, pensam que aquesta
proposició no de llei hauria de dur una prèvia que digués
que abans de la regulació, mitjançant decret, el Govern
balear establís un període de consultes amb les
administracions afectades, en el sentit que abans de la
reglamentació, a través d'un decret, hi hagués un període de
consultes amb la fórmula més adient que es consideràs
adequada per a l'ordenació autonòmica d'aquest sentit.

Pensam que és una qüestió, en diríem, prèvia, però
imprescindible, precisament per la dispersió administrativa
que afecta aquest terme, i en aquest sentit demanaríem al
grup proposant que acceptàs aquesta esmena, establerta aquí
in voce per poder aprovar o per poder votar a favor d'aquesta
proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la diputada Sra. Bover.



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 17 / 1 d'octubre del 1997 227

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. La necessitat de desenvolupar la
Llei d'Acció social 9/1987 és demanda per tots els professionals
d'aquesta àrea, i també és necessari determinar les competències
de les diferents administracions que fan feina en aquest àmbit.
El servei d'ajuda a domicili ha estat i és un dels serveis de més
ajuda a persones majors, deficients i discapacitats i ha estat
defensada d'una manera molt completa i molt bé per la Sra.
Vidal, i no faré esment d'aquests elements. Només diré que
donarem suport a la proposició no de llei que ha defensat la Sra.
Vidal, ja que pensam que tota persona té dret a optar a unes
prestacions en igualtat de condicions; també veim necessària
una unificació de criteris entre el Pla concertat de prestacions
bàsiques i el Servei de programa d'ajuda de l'Ibas perquè l'accés
a aquests serveis siguin homogenis, siguin igualitaris per a
tothom. Ara bé, no sé si també he de fer esment a la proposta
d'Esquerra Unida, crec que seria positiu establir el que ha
comentat la portaveu d'Esquerra Unida, la Sra. Thomàs, el fet
de tenir també en compte les altres administracions que
gestionen aquests programes seria positiu per poder ampliar
aquest camp. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors diputats. Si hi
ha una mica de silenci, tal vegada serà millor, Sra. Presidenta.

Bé, en relació amb el tema que ens ocupa, la regulació del
servei d'ajut a domicili i la proposta d'impulsar un decret
d'instar el Govern que promulgui un decret que reguli aquest
servei, ens trobam davant un de tants elements que demostren
que la Llei d'Acció social, la Llei 9/1987, és una llei que està en
el butlletí oficial però que no s'ha fet realment realitat perquè li
manca pràcticament tota la reglamentació que se n'havia de
derivar, és allò de dir "que ells facin les lleis que jo faré els
reglaments", i és clar, si no han fet reglaments, és que la llei
realment no s'aplica amb tota la força que hauria de tenir una
llei aprovada pel Parlament de les Illes Balears per unanimitat.
Tot i aquesta unanimitat, no hi ha hagut desenvolupament
reglamentari i ens topam amb un de tants casos, un cas realment
important, que és el tema del servei d'ajuda a domicili, un servei
de tipus assistencial, el qual, encara que no exclusivament, està
molt connectat amb la problemàtica de la gent major i que és
una de les vies que permetria evitar un plantejament que ens
dugués a conduir cap a l'element residencial moltes persones
majors. La residència, s'ha dit tantes vegades, ho repetirem una
vegada més,  només pot ser el darrer recurs. Un dels elements
que pot evitar abusar de l'element residencial, que és caríssim,
que significa una ruptura amb el nucli familiar, amb el nucli allà
on s'ha viscut, és el l'element d'ajuda a domicili. Aquesta ajuda
a domicili, es diu molt bé en aquesta proposició no de llei,
pateix d'un element de descoordinació, per una part des del Pla
de prestacions bàsiques i a través dels ajuntaments s'hi fan
actuacions cada vegada més importants i, simultàniament, una
estructura que abans era de caràcter estatal, que era l'Inserso, i
ara en mans de la Comunitat Autònoma, que és l'Institut Balear
d'Afers Socials, també hi fa actuacions, sense que entre aquestes
actuacions de caràcter municipal i les actuacions de l'Institut
Balear d'Afers Socials hi hagi la deguda coordinació. Per tant,
hi ha duplicitat d'esforços, descoordinació, i aleshores es perd
eficàcia i es tuden els recursos, que són absolutament
necessaris.

La qüestió fonamental, però, davant aquesta problemàtica,
és què volem fer, qui ho ha de fer i fins quin punt estam
disposats a destinar els recursos perquè això es faci. Què
volem fer, jo crec que és una pregunta bona de respondre,
volem que les persones majors o a vegades també no
majors, puguin disposar d'un servei d'ajuda al domicili que
els permeti afrontar solucions que ells tots sols no podrien
solucionar i que, per tant, han de tenir accés a aquest servei,
que ha de tenir un caràcter universal. Qui ho ha de fer, aquí
ja la cosa es complica, perquè és evident que és un servei
que pens que hauria d'estar vinculat únicament i
exclusivament a l'actuació municipal, és a dir, el municipi
hauria de ser la institució que tengués en les seves mans, de
forma exclusiva, el servei d'ajuda a domicili dins el seu
àmbit territorial. Les actuacions impulsades des dels
consells insulars o des de l'institut Balear d'Afers Socials,
des del Govern de la Comunitat Autònoma, sempre haurien
de tenir com a darrer conducta institucional cada un dels
ajuntaments, per què?, perquè és l'ajuntament qui coneix
millor la problemàtica de tots i cada un dels seus ciutadans.
Efectivament, el decret, en el moment en què es fes, hauria
d'entrar en aquesta problemàtica perquè és important saber
tant què volem fer com qui ho ha de fer per, en tot moment,
saber qui és el responsable del servei.

Jo crec que el tema de la formulació final es podria
perfeccionar. S'ha anunciat ja que s'haurien de fer consultes
prèvies abans de fer aquest decret. jo crec que té tota la raó
aquest plantejament i crec que la representant del Grup Mixt
que planteja aquesta proposició no de llei hauria d'acceptar
que, evidentment, aquest període de consultes és
absolutament necessari. Una altra qüestió també seria que
crec que un termini de tres mesos, si s'han de fer consultes
i s'ha de fer l'elaboració i s'ha de fer un decret de veritat, és
un termini, i jo no som el Govern, evidentment, però crec
que tres mesos, si s'han de fer consultes i s'ha d'impulsar
aquesta legislació, és un termini excessivament curt i que,
per tant, s'hauria de prolongar, perquè el decret es pot fer de
qualsevol manera, però ja tenim altres experiències de
decrets fets atropelladament i que després són una font de
problemes més que una solució a problemes. També seria
una qüestió si la problemàtica del servei d'ajuda a domicili
no s'hauria d'instar també el Govern que dins el Pla integral
d'atenció a les persones majors es reculli el tema d'ajuda a
domicili com una de les alternatives, sempre evitant acudir
excessivament al tema residencial.
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Fetes aquestes precisions, és evident que nosaltres donarem
suport a aquesta proposició no de llei; si s'accepten les
propostes de modificació, encantats, però si no, també hi
donaríem suport, perquè entenem que l'element substancial està
plantejat, un decret que acabi amb la duplicitat i amb la
dispersió del servei d'ajuda a domicili i que el doti de la màxima
eficàcia, perquè és un dels instruments més importants de la
lluita per aconseguir que els serveis socials, el benestar social,
arribin a tots els ciutadans de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, amb el Reial
Decret 253/1996, de 27 de setembre, es varen traspassar a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i serveis
així com els mitjans personals i els crèdits pressupostaris en
matèries comanades a l'Institut de Serveis Socials (Inserso).
Com a conseqüència d'aquesta transferència, la nostra comunitat
va assumir la competència sobre una sèrie de serveis socials,
entre els quals es troba l'ajuda a domicili. Per altre costat, també
és ver que l'ajuda a domicili, com a ajuda social, també es
contempla dins el Pla concertat de prestacions bàsiques i, com
tals, es desenvolupa dins l'àmbit territorial de les nostres illes.

Tal i com s'exposa a la proposició no de llei, el
desenvolupament paral•lel d'aquest servei social és un fet real
i necessita, per evitar reglamentacions municipals diferenciades,
d'un desenvolupament homogeni. Amb la idea d'acabar amb la
duplicitat actual entre el servei prestat a partir del Pla concertat
de prestacions bàsiques i el servei prestat a partir del programa
d'ajuda a domicili, de l'Institut balear d'afers socials, l'anterior
Inserso, el Govern balear està d'acord amb la configuració d'una
normativa autonòmica que doni sortida a aquesta situació que
hem esmentat.

El nostre grup, d'acord amb el Govern no veu efectiu, però,
fer decrets específics que vagin donant sortida o solucions als
problemes que sorgeixin en matèries de centres i serveis
relacionats amb l'assistència social. Sí som partidaris de la idea
de configurar la normativa reguladora del sistema balear de
serveis socials dins la qual quedarà regulada l'ajuda a domicili
sempre d'acord amb la normativa bàsica de l'Estat en aquesta
matèria, com s'estableix al Reial Decret 2153/1996, i en aquesta
línia treballa el Govern actualment.

La raó d'aquesta posició és lògica, per un costat, el Govern
balear vol crear aquesta normativa general de centres i
serveis dins el camp d'acció social perquè serveixi de punt
de sortida i, com a fonament estable, per, a partir d'aquí,
desenvolupar tota una política en matèria d'assistència
social, emparada en una clara i completa normativa que li
doni suport. Per altre costat, perquè el Govern balear sí és
partidari de fer els decrets, i el nostre grup li dóna suport,
els decrets específics que siguin necessaris per tal de
desenvolupar l'esmentada normativa, però posteriorment a
l'elaboració de la normativa general, i evitar d'aquesta forma
l'elaboració constant de petits decrets en aquesta matèria
que no farien més que portar-nos a una obligada refundició
posterior. Per tant, el nostre grup dóna suport, en el sentit
que aquesta proposició no de llei és necessària, però no li
donarem suport pels motius que hem exposat, en primer lloc
s'ha de fer aquesta normativa i després anar desenvolupant
els decrets i, com ja hem dit, el Govern en aquests moments
du a terme el desenvolupament i la redacció d'aquesta
normativa. 

Quant al que el Grup d'Esquerra Unida havia proposat,
sobre fer aquesta ronda de consultes amb els ajuntaments i
els consells insulars, per part del nostre grup hem de dir que
ja existeix una comissió de coordinació d'acció social on es
troben refrendats tant els consells insulars com els
ajuntaments, i es pot vehicular a través d'aquesta comissió
tota aquesta informació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberola. En torn de rèplica, té la paraula
la diputada Sra. Joana Aina Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dir-li a la representant
d'Esquerra Unida que entenc que el Govern abans de fer un
decret es relacionarà amb les persones que cregui oportunes
per poder-lo assessorar, vull dir que hi ha uns mecanismes
i uns circuits que crec que poden servir d'informació, com
també aquí abans s'ha dit, i no crec que sigui necessari fer
un afegit a aquesta proposta, perquè crec que els canals hi
són.
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Sobre la responsabilitat municipal, que s'han de definir
funcions, que ha esmentat el representant del Grup Socialista,
evidentment sí, sempre hem parlat de definir responsabilitats i
aquest tema de crear aquest decret, no és una idea que surti
d'ara, sinó que aquest decret fa molt de temps que és necessari,
fins i tot abans de ser transferit, des de fa molts d'anys, vull dir
que quan el Partit Socialista governava a Madrid, des d'aquí, des
de la Comunitat Autònoma es varen fer gestions per veure si hi
hauria una possibilitat, almanco, d'un conveni amb l'Inserso per
tal d'evitar aquesta duplicitat. Es va intentar, no va ser possible
per moltes raons, però es veia des d'aquí, els responsables
polítics d'aquí ho veien, però no tenien l'autoritat per part de
l'Administració central. És un decret que s'ha dut aquí, a aquest
parlament, en positiu, i si es fa o si es pensa fer una normativa
més envant crec que és bo, però crec que en aquests moments
és necessari, i aquí ningú no ha dit que fos així, perquè, el que
no podem fer és continuar confonent i creant aquesta dispersió
amb els recursos. Els ajuntaments van a l'Institut Balear de
Serveis Socials, van als consells insulars, hi ha una dispersió
d'aquest servei, i tal vegada això també pot induir a una certa
picaresca, perquè es demana a dos llocs i no hi ha un control de
seguiment ni de la qualitat ni del cost econòmic.

Agraesc a la gent que dóna suport a aquesta proposició no de
llei, i una vegada més dir que s'ha presentat en positiu, i
esperam que si aquesta aportació nostra, aquí, avui, serveix
perquè d'una vegada el Govern es decideixi, no solament a fer
aquest decret, però aquest decret és urgent, sinó a presentar el
Pla gerontològic a aquesta cambra, i desenvolupar tota una
normativa pendent de la Llei d'acció social és de l'única manera
que podem avançar i definir competències en aquests temes
socials a la nostra comunitat. I crec que aquest decret, com s'ha
dit aquí, no és un decret aïllat que es despengi, sinó que és un
decret que si es feia, es podria incardinar molt bé en tota una
normativa que després es podria anar desenvolupant, perquè la
idea és molt clara, és regular pura i simple què és l'ajuda a
domicili, i la resta seria afegir, que tant es podria afegir al Pla
gerontològic com allà on volguessin, la normativa, és a dir que
no seria mai un punt escapat de tot el que seria el plantejament
global del desplegament normatiu que es podria fer de cara a un
futur. 

A més, la proposta que s'ha fet per part de ..., el termini m'és
igual, vull dir que si és poc temps, estaria disposada a dir, bé,
enlloc de tres mesos que sigui mig any, també, però crec que el
Govern té suficient criteri i el coneixement i ja els canals per tal
de posar-se en contacte tant amb les organitzacions que fan
feina en aquesta àrea com amb els mateixos ajuntaments i
consells insulars, per tal d'arribar a acords i que sàpiguen cap on
ha d'anar aquest decret.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vidal. Grups que vulguin intervenir en torn de
contrarèplica? Té la paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per mantenir, evidentment,
amb la resposta per part del Grup Popular, no es pot continuar
discutint la nostra esmena d'addició, ja que ha plantejat que no
accepta la proposició no de llei, però només volia puntualitzar
que el tema de fer unes consultes prèvies precisament per part
nostra era en un sentit positiu que essent un tema on hi ha
dispersió administrativa, hi ha descoordinació administrativa,
la resposta per part de la proposant que el Govern balear ja dóna
per suposat que fa aquestes consultes prèvies, desgraciadament
l'experiència ens diu que el Govern precisament no fa aquestes
consultes prèvies, i de vegades realitza la seva política sense

tenir en compte les altres administracions, sobretot si
aquestes altres administracions són de color diferent al seu.

Per altra banda, desgraciadament també el Govern
balear, a la Llei d'acompanyament dels pressuposts de l'any
1997, es fixava ell mateix, a través d'una esmena del Grup
Popular, un termini de sis mesos per reglamentar o per
treure un decret de desenvolupament de l'Institu balear
d'afers socials, i som a dia 1 d'octubre i aquest decret encara
no ha sortir; el mateix Grup Popular que ostenta el Govern
i que té la responsabilitat de govern incompleix els seus
mateixos terminis i, per tant, ens dóna proves en la pràctica
que aquesta resposta de la diputada Alberola sobre la
necessitat de la normativa i tal, ens dóna una resposta en la
pràctica que realment no la duen a terme i, per tant, no
mostren una voluntat de dur això endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Thomàs. Té la paraula, dins aquest torn de
contrarèplica, per part del Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Diputat Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats.
Poques alegries parlamentàries em sembla que ens queden
en aquesta legislatura, si davant una cosa tant de sentit
comú, i a més procedent d'una persona que ha compartit el
mateix Grup Popular durant anys, si davant una cosa tan
raonable i tan poc sospitosa, no són capaços de votar que sí.

En primer lloc, jo voldria dir que quan es ve aquí, crec
que s'ha de venir com el que som, jo parl en nom del Grup
Socialista, els del Grup Popular han de parlar en nom del
Grup Popular, si vol venir el Govern a donar cara, que
vengui el conseller corresponent i se la jugui, però no
utilitzem un llenguatge de parlar un grup parlamentari com
si fos govern, aquí es ve com a grup parlamentari i el
Govern, en aquests moments, no hi és; però hi ha una
confusió total i a més interessada.

El Govern, el Govern, el Grup Popular, ha plantejat que
el Govern faria unes altres coses, faria unes grans
normatives que ho resoldrien tot, i mentrestant què?,
mentrestant, què?, perquè es govern des del 83 aquí, hi ha
la Llei d'acció social des del 87, per unanimitat,
desenvolupament reglamentari, pràcticament zero, i quan es
proposa fer un simple decret per acabar amb una situació
caòtica on hi ha una duplicitat, que hi ha ajuntaments que
actuen, hi ha Institut Balear d'Afers Socials que actua,
ajuntaments, Govern, hem de definir quin paper han de tenir
els consells insulars, i fins i tot els diré més, no hi ha
duplicitat, és que es podria parlar de "triplicitat", perquè hi
ha altres entitats, per exemple Caritas, que de fet estan
practicant una ajuda a domicili, i que és un recurs afegit a
altres que pot crear una situació de duplicitat o de
"triplicitat", no volen posar fi a aquest caos?, no volen
impulsar ja un decret?, quin termini té aquesta gran
normativa meravellosa que ho ha de resoldre tot?, tres
mesos, tres anys o tres dècades?, perquè des del 87, fa deu
anys que plou, i encara no hi ha normativa, per tant, crec
que això són excuses de mal pagador, això és una
demostració que des del Govern de la Comunitat Autònoma
no s'està realment disposat a regular, normativitzar,
racionalitzar els serveis socials, es consideren una qüestió
menor de quatre desgraciats que poden esperar anys i panys.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sra. Diputada, Carlota Alberola, té
la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vidal, ja li hem dit que
des del nostre grup valoram molt positivament aquesta
proposició no de llei, però, si em permet, i a tots els grups, un
poc a col•lació de les diferents interpel•lacions que hi ha hagut
al Govern sobre el tema que es demanaven per part de diferents
grups també i que s'ha donat suport a aquesta petició, que les
competències de l'Inserso es transfereixin tot d'una als consells
insulars, el nostre grup sempre ha donat suport al Govern en el
sentit que primer s'ha de regular i veure quin model volem per
a la nostra comunitat autònoma, com hem dit molt bé, aquestes
transferències d'Inserso, que ara ha passat a anomenar-se
Institut Balear d'Afers Socials estan transferides i han estat
efectives des del gener del 1997, temes com són els serveis
d'ajuda a domicili, com tots els grups han esmentat la seva
importància, i el nostre grup també, per suposat, li dóna i
valora, vostès han de pensar que fer un marc legal amb una
normativa que reguli tots els serveis, no es pot fer amb una
precipitació, i saben perfectament que el Partit Popular, el Grup
Popular, sempre ha donat suport al Govern en aquest sentit,
perquè primer es faci una normativa reguladora del sistema
balear de serveis socials, i llavors es vagin desenvolupant
aquestes normatives o decrets específics, perquè si ho feim
d'una forma parcial, no tendrem mai un model autonòmic, i açò
és el que el Govern vol i el Grup Popular li dóna suport. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberola. Aquesta presidència entén,
per tant, per les intervencions dels diferents grups, que podem
passar a la votació del text original de la proposició no de llei
tal com l'ha presentada el Grup Mixt. És així, Sra. Vidal?

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 6; en contra, 9;
abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no
de llei, 569/97.

II.3) Proposició no de llei RGE 4050/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aplicació del Pla nacional de formació i inserció
professional (FIP) a les Illes Balears.

Passam, per tant, a la darrera proposició no de llei
d'aquesta comissió. Per defensar la proposició no de llei
4050/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a l'aplicació del Pla nacional de
formació i inserció professional a les Illes Balears, té la
paraula la Sra. Diputada Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. És conegut que les Illes Balears
som una comunitat eminentment turística, amb una
estacionalitat molt elevada que condiciona el mercat de
treball i també un conjunt d'aspectes relacionats amb aquest,
i entre ells no resta al marge la formació. Les normes
d'aplicació del Pla FIP, el Pla de formació i inserció
professional, disminueixen per una banda el pressupost
disponible per a l'any 1997, amb les subvencions pendents
de pagament del 96, i per altra banda estableixen de manera
rígida d'acabament dels cursos a 30 de novembre d'enguany.

Atesa l'excessiva estacionalitat, la majoria dels cursos
que es consideren prioritaris van destinats al sector turístic,
i, per tant, a un col•lectiu de treballadors i treballadores que
justament a la temporada d'estiu són contractats i la qual
cosa fa impossible que puguin seguir els cursos durant els
mesos d'estiu.
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Atès que la programació formativa per a l'any 97 ha
d'iniciar-se una vegada acabada la temporada turística,
impossibilita complir les normes establertes de finalitzar el 30
de novembre, per tant condicionam la qualitat de formació a
l'espai temporal en què pot impartir-se. A més a més, durant
aquest estiu del 97, sembla que la temporada s'està allargant i a
les darreres xifres es parla que el setembre hi ha una ocupació
del 90% o del 95%, amb bones perspectives per a l'octubre. I,
per tant, això significa que hi ha uns efectes sobre l'aplicació del
Pla FIP per a les Illes Balears que pressuposen minorar la
partida de l'any 1997, 530 milions destinats, la disminueixen en
333 milions que estaven programats per a l'any 96 i, per tant,
només resten uns 197 milions que impossibiliten en un 50%
complir els objectius previstos d'impartir formació a 2.162
alumnes per a enguany, ja que només seran 1.066 els convocats.
Aquesta mesura condiciona especialment les corporacions
locals, atès que en temporada d'hivern és quan aquestes
programen els cursos i, per tant, resten exclosos del Pla FIP la
totalitat dels ajuntaments que serien uns 37 cursos i una previsió
de 555 alumnes.

La formació d'especialitats turístiques igualment resta quasi
exclosa per les mateixes causes exposades, en haver-se de
realitzar fora de la temporada i perquè tenguin un aprofitament
adient de reinserció i formació laboral. En aquest sentit, el text
de la proposició no de llei seria: "instar el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar accions pertinents davant el
Govern de l'Estat per tal que l'aplicació del Pla de Formació i
Inserció Professional a les Illes Balears pugui desenvolupar-se
més enllà del 30 de novembre -i en aquest sentit fixam un
termini fins el març del 1998-, sense que l'esmentada
prolongació impliqui minoració del que està pressupostat per a
l'any 98". Per tant, seria la mateixa partida del 97, senzillament
ampliable a març del 98.

Pens que és una proposició no de llei que potser hauria
d'haver estat debatuda en aquest sentit, amb presència del
representant de la Direcció General de Treball i de Formació, de
la Conselleria de Treball, però el que sí demanaria seria el
suport de tots els grups parlamentaris per dur endavant aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Thomàs. En torn de fixació de posicions, té la
paraula pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, el Sr. Diputat
Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la formació dels treballadors és
un tema especialment important, no només per donar qualitat al
treball en els distints sectors, sinó també per promoure
alternatives a l'estacionalitat, i precisament aquesta proposició
no de llei té en compte un dels factors de la nostra economia i
és l'estacionaliutat i, per tant, la corba d'ocupació que hi ha a les
Illes Balears, fruit de la dependència del sector turístic.
Naturalment, especialment tots els treballadors que estan
relacionats amb els sectors serveis, tenen feina mig any durant
l'any, per després engreixar les bosses de l'atur, és aquest temps,
precisament, quan són a l'atur, el moment per realitzar els
cursos de formació, naturalment és impossible, a Balears,
precisament la comunitat autònoma que té manco atur en l'estiu,
realitzar aquests cursos de formació.

Per tant, els plans de formació han de tenir en compte la
realitat social de cada lloc concret i els sectors econòmics i
professionals on es pot incidir més. Per tant, és una qüestió
de pura lògica, que els cursos de formació no hagin d'acabar
el mes d'octubre, sinó que hagin de començar el mes
d'octubre, encara aquest mes de setembre som en plena
temporada turística.

És evident, per tant, i es dedueix de les meves paraules,
que donarem suport a aquesta iniciativa que, en definitiva,
l'únic que pretén és que la formació, els cursos, es realitzin
quan la gran majoria dels nostres treballadors no té feina i
està a l'atur. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats.
Pràcticament amb les mateixes paraules que acaba de dir el
Sr. Pere Sampol, crec que es tracta de corregir un element
que distorsiona l'accés a la formació dels nostres
treballadors, que els treballadors de les Illes estan afectats
per un factor estacional molt pronunciat i que, evidentment,
si no es té en compte això, difícilment es pot impulsar una
formació adequada i accessible als nostres treballadors. Per
tant, el Grup Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sra. Carlota Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup voldria fer unes
breus consideracions sobre l'aplicació i el model de Pla
nacional de formació i inserció professional a les nostres
illes. Durant els primers mesos de l'any 97, responsables de
la unitat administradora del Fons Social Europeu, l'Inem, el
Forcem, la Direcció General Quinta de Empleo, Relacions
laboral i assumptes socials, van treballar sobre la
metodologia d'aplicació i presentació de les peticions de
saldo, en base als costs reals per a l'any 1997 i següent. Es
varen proposar en aquesta comissió tres escenaris possibles
per a aquestes peticions de saldo, la necessitat es va
plantejar per la comissió arran de la diversitat de fórmules
de presentació d'aquestes sol•licituds, especialment amb
grans promotors com l'Inem, el Forcem i les comunitats
autònomes, que no s'ajustaven a les normes establertes a les
disposicions financeres dels reglaments comunitaris.
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L'Inem va seleccionar l'escenari B o el model B que permet
elaborar les peticions de saldo en base a la fase comptable C o
K que es corresponguin amb liquidacions finals corresponents
a despeses efectives realitzades, pagades mitjançant factura o
documents comptables de valor probatori, equivalent a derivats
d'accions efectivament realitzades. Seria aquest model, fer la
liquidació per modalitats anuals. Aquests organismes, l'Inem,
han anat modificant la normativa que regula el Pla FIP i
modificant la planificació de l'activitat formativa, per tal
d'evitar en la mesura del possible que es produeixin accions
formatives a cavall entre dos exercicis. Per escrit, la comissió
va fer un escrit considerant l'escenari elegit per l'Inem com
adequat, però puntualitzant que en cap cas no s'havia demanat
a l'estat membre la introducció de canvis en el calendari
d'impartició de les accions formatives i que això podria donar
lloc a una major rigidesa al funcionament del sistema de
formació professional, ocupacional a Espanya.

La nostra comunitat autònoma també afectada, a través de
l'aplicació del Pla Mestral va seleccionar un altre escenari, el C,
que l'ha vingut aplicant des de l'any 1994 per considerar que
aquest reflecteix la metodologia més adequada als requeriments
de la comissió i a la realitat socioeconòmica de les Illes Balears,
en especial pel que fa a l'estacionalitat i al major pes que té en
el sector turístic i de serveis a la nostra comunitat autònoma, i
la seva repercussió a l'àmbit de la formació. Per tant, elabora els
saldos en funció de liquidacions reals en uns casos i estimació
comptable de l'activitat realitzada a 31 de desembre en les
actuacions a cavall entre dos exercicis.

En conseqüència, i atès tot el que ja s'ha esmentat, resulta
imminent com vostès saben la transferència de la gestió del Pla
FIP per part de l'Estat a la nostra comunitat autònoma. La lògica
en l'aplicació dels programes cofinançats pel Fons Social
Europeu exigeix que s'utilitzi la mateixa metodologia i, quant
als crèdits pressupostaris, són un aspecte de la negociació
d'aquesta transferència. Per tant, pensam que aquesta proposició
no de llei arriba un poc tard, perquè en base que aquesta gestió
i aquesta transferència ja es podrà dur a terme per part de la
nostra comunitat, a partir del gener del 1998, la nostra posició
seria no donar suport a aquesta proposició no de llei, per les
raons que hem esmentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberola. En torn de rèplica, té la paraula la
diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sra. Presidenta. He quedat francament impressionada
per la intervenció de la Sra. Alberola, precisament explicant
tota la problemàtica de la formació i de les distintes entitats
i organismes que hi estan destinats, per, al final, plantejar
que és una proposició no de llei que arriba tard, perquè a
partir del gener això estarà regulat. Precisament, pens que
és una proposició no de llei justa en el seu espai temporal,
si tenguéssim un parlament amb un altre període de
sessions, un parlament com altres comunitats autònomes, on
són parlaments de nou, deu mesos i no parlaments de quatre
mesos, s'hauria pogut debatre aquesta proposició no de llei
el mes de juny, que va ser quan es va plantejar, precisament,
perquè començava la temporada turística, i es va avisar dels
terminis a 30 de novembre, que havien d'estar acabats tots
aquests cursos i, per tant, tota la problemàtica va sorgir el
mes de maig o juny, i si haguéssim tengut o si fóssim a un
altre tipus de parlament, el mes de juny s'hagués pogut
debatre i fer les gestions necessàries, a nivell de Govern, si
evidentment s'hagués acceptat, a nivell de Govern de l'Estat
per tal de solucionar aquest tema.

No entenc com es pot dir que perquè vendrà a partir del
gener una transferència en aquest sentit, de formació,
aquesta proposició no de llei no pot tenir el seu suport,
perquè pens que precisament és per solucionar un tema dels
mesos que vénen a continuació, seria una gestió al Govern
de l'Estat per tal que hi pugui haver una ampliació del
termini fins al març del 98, i això no interfereix en absolut
la transferència ni la nova aplicació de la formació a través
del Govern de les Illes Balears. Per tant, només lamentar
una vegada més que el Grup Parlamentari Popular no doni
suport a una bona iniciativa, pensam nosaltres per part d'un
grup de l'oposició que, en aquest sentit, hagués anat a
millorar i a solucionar un problema de formació dels
treballadors i les treballadores que molt el necessiten i que
són uns fons econòmics que poden perdre's per culpa de no
fer gestions i de no intentar millorar aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Thomàs. En torn de contrarèplica, té la
paraula la diputada Sra. Carlota Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dir-li a la Sra. Thomàs
que justament perquè la nostra comunitat autònoma ja
contempla aquest model de fer actuacions, diríem, a cavall
entre dos exercicis i que, per tant, queda garantida i
contemplada la protecció amb aquesta estacionalitat que és
una característica que tenen les nostres illes, i, per tant, tot
l'aspecte pressupostari, el Govern contempla fer-lo dins la
negociació del procés de transferències. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberola. 

Passam, per tant, a la votació d'aquesta proposició no de llei
4050/97. Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei. I no
havent-hi més assumptes a tractar, donam per acabada aquesta
comissió. Moltes gràcies.
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