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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2387/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tala de pins a Can Guillem a Santa Agnès de Corona

Primer punt de l'ordre del dia, referit a preguntes. Primera
pregunta, que formula el diputat Sr. Vicent Tur i Torres, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a tala de pins a Can
Guillem de Santa Agnès de Corona. Té vostè la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li faig observar que aquesta
pregunta va dirigida al conseller d'Agricultura i Pesca i veig
que no és present a la sala; no sé si la puc formular i me la
contestarà un altre membre del Govern.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vice-presidenta, la contestarà vostè en nom del
conseller?

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, perquè veig que va dirigida al Govern i és en el text de la
pregunta on parla de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Sr. Diputat, té vostè la paraula, si la vol formular.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta és per interessar-nos sobre si el Govern havia
autoritzat o la conselleria corresponent havia autoritzat una tala
de pins que s'ha fet en el paratge de Santa Agnès de Corona
conegut per Can Guillem, on es varen deforestar uns 5.000
metres quadrats d'una ANEI, perquè s'hi anava a construir una
casa, en aquest lloc, que després, per no complir amb la
normativa urbanística, l'Ajuntament va paralitzar les obres i de
moment aquesta casa no es construirà per què no compleix,
quant a la seva ubicació, els paràmetres urbanístics. Per tant, la
nostra pregunta és si estava autoritzada aquesta deforestació que
s'ha fet en aquests paratge.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vice-presidenta, té vostè la paraula.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. No, no l'ha autoritzada la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, perquè res no se li ha demanat i, per tant,
no ha fet aquesta autorització. Record al Sr. Diputat que quan es
fa un habitatge, és pertinent i és competent l'Ajuntament, a l'hora
de donar llicència, i la Comissió Insular d'Urbanisme i no així la
Conselleria d'Agricultura i Pesca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, si hi ha d'haver una
construcció és l'ajuntament qui dóna l'autorització per a la
construcció i el que porta implícit a continuació, que en aquest
cas seria la tala dels pins necessaris, però és que en aquest cas
l'autorització no era... L'ajutnament ara ha paralitzat les obres,
però la conselleria no s'havia preocupat en absolut per saber si
aquesta deforestació que s'estava fent era correcta o no. Per tant,
nosaltres exigirem la responsabilitat a qui la tengui, per
descompta a l'ajuntament, però entenem que el conseller
d'Agricultua i Pesca o els responsables de la conselleria també hi
tenen responsabilitat, i, en qualsevol cas, si aquesta casa no
s'acaba construint perquè no sigui il•legal la seva construcció, sí
que demanaríem quines mesures pensa prendre el Govern per
tornar a l'estat original aquest paratge. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Vice-presidenta?

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la Conselleria
d'0Agricultura i Pesca va demanar un informe a l'agent
forestal, és un informe sobre les obres realitzades en aquesta
finca, i no dubti, en tot cas, que la Conselleria d'Agricultura
i Pesca farà les indagacions pertinents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2485/96, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a delimitació del domini públic
hidràulic.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delimitació del domini públic hidràulic. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques.
La Comunitat Autònoma és competent en matèria de
delimitació de torrents i de policia d'aigües i conservació
dels marges, i l'absència d'un delimitació del domini públic
fa que es produeixin ocupacions i degradacions d'aquestes
àrees, que són especialment perilloses quan es produeixen
a les zones turístiques, prop de la mar, en zones
potencialment inundables i que, a més, també es produeixen
casos perillosos en zones urbanes com Palma i Manacor.
Recordem que no fa tant de temps, l'any 90, es va produir
una inundació precisament per ocupació d'un torrent a
Portocolom que va provocar la pèrdua de dues vides
humanes, i que també a zones agrícoles s'hi produeixen
ocupacions i deforestacions dels naturals boscos de ribera
per falta de delimitació i policia en la defensa d''aquest
domini hidràulic. Per tant, jo li deman, al Govern en quin
termini pensa tenir aquesta delimitació feta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. És una feina continuada, no és una
feina global. És a dir, quan parlam sobretot respecte de torrents,
és una feina que tant el Govern central, fins al mes de febrer de
l'any 95, com nosaltres, a partir d'aqueixa data, el que fem és que
entram a delimitar  el moment en què hi ha una crisi entre
interessos particulars i públics. No obstant això, a nivell de pla
hidrològic hi ha una definició de delimitar amb rapidesa el que
són trams de torrents que tenguin una conca d'uns 5 quilòmetres
quadrats, i vostè ha de recordar que hi ha un conveni a la vista,
un conveni que ha de tenir una dotació important, amb le Govern
central, que és un pla que puja a l'ordre de 4.000 milions de
pessetes per fer delimitacions a nivell global de l'Estat. Balears
tendrà una quota a part d'aqueixa partida i confiam que pugui
ajudar a delimitar els trams de torrents amb més afecció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Per insistir en la urgència i en la
prioritat d'aquests treballs de delimitació, l'absència dels quals
provoca, com deia..., afavoreix l'ocupació de les zones
inundables, amb els riscos que això suposa i, com reconeixen,
efectivament, les directrius del pla hidrològic, la inexistència de
delimitació ha influït en el deteriorament d'aquest domini públic
i que, per tant, és un perill i una necessitat la seva és ràpida
supressió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. SR. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, senyor diputat. Només li record que el Govern
balear té competència en aqueixa matèria des de fa un any i
quatre o cinc mesos, i per altra banda, sempre serà un tema
d'equilibris respecte de recursos. Una política com aqueixa de
definir la delimitació, tota, quant a àrea, pot ser molt abundant;
no obstant això, el Govern central ha tengut sensibilitat i ha
deixat definit un conveni important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2486/96, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a consum real d'aigua subterrània per reguiu agrícola.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a consum real d'aigua per a reguiu agrícola. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Segons les
estimacions de propi Govern, el 65% del consum total
d'aigua es destina al reguiu agrícola, front al 32'7% al
consum urbà. Això vol dir que dos terços del consum total
d'aigua es destinarien a reguius de conreus i un terç al
consum urbà, que és el consum urbà directament, i que més
del 90% d'aquest consum agrari procedeix de les aigües
subterrànies. A la vista de xifres tan elevades en proporció
i en hectòmetres cúbics per any, quasi 190 a les Illes
Balears, existeix un cert escepticisme sobre la precisió,
exactitud o veracitat d'aquestes xifres, especialment quan se
sap que són xifres que s'han extret dels censos agraris
oficials, i els censos agraris tenen fama de tenir bastant poc
rigor, quan no un enorme desviament respecte de la realitat
dels conreus i de les superfícies cultivades. Per tant, la
pregunta és: Quan creu el Govern que podrà conèixer el
consum d'aigua subterrània realment destinada a l'ús de
reguiu agrícola.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Obres Públiques, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. Vostè ha dit bé que els
nombres que en tenim són estimacions "objectivables" sobre
superfície d'hectàrees, imposant uns mòduls de consum que
són distints per a Menorca, Eivissa i Mallorca. Només a
efectes de coneixement, pensam que a Menorca, el consum
per hectàrees, està en 5.780 tones; a Eivissa, en 9.7000, i a
Mallorca, en 8.000. No obstant això, a zones com per
exemple Campos o la Colònia de Sant Jordi el consum
d'aigua es dispara fins a 10.000. El que és important és saber
que el Pla nacional de reguius, que és en fase
d'avantprojecte, fa una definició bàsica d'arribar a un
coneixement estricte del consum d'aigua de reguiu i fa una
quantificació de recursos a aportar-hi, recursos a finançar
entre Govern central i governs autonòmics. A partir
d'aqueixa fita, serà el moment que el govern balear i en
particular la Conselleria d'Agricultura puguin actualitzar
censos i, per altra banda, la policia hidràulica pugin tenir de
fet un coneixement més de base d'aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, com li deia, vostè
confirma, el pes del consum agrícola, segons les estimacions
presents, és tan important que és necessari saber amb precisió
quin és aquest, perquè, si no, es manegen balanços totalment
desviats de la realitat o completament desproporcionats. Són
vostès, en el propi Pla hidrològic, a les directrius, on diuen que
les demandes agrícoles són les pitjor conegudes, quant a consum
d'aigua, i que això crea unes incerteses reals sobre les superfícies
regades i sobre les dotacions necessàries per regar aquestes
superfícies; per tant, és molt convenient, i molt necessari, hi
afegesc jo, fer una comprovació i un ajust fi d'aquestes
necessitats agrícoles, precisament per poder dimensionar
correctament les necessitats existents en matèria d'aigua per a
usos urbans i, per tant, les obres necessàries. Per tant, Sr.
Conseller,. crec que també és una qüestió que exigeix una
prioritat i que és independent de l'aprovació del Pla hidrològic,
perquè és una necessitat actua que ja venim arrossegant des de
fa molts d'anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. Hi estic molt d'acord amb vostè, és
una feina molt important. No obstant això, hem de saber que
sempre -només vull avisar- serà mal de fer afinar de forma
matemàtica el consum d'aigua en regui, perquè vostè pensi que
el cicle de pluges també determina amb moltíssima incidència el
consum d'aigua subterrània. Això és una feina a desenvolupar i,
com li dic, el Pla de reguius, que es un projecte estatal
consensuat amb governs autonòmics, tendrà una definició
important en aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2337/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a obres d'ampliació de la carretera Santa Margalida-
Can Picafort.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a obres d'ampliació de la carretera de Santa Margalida a Can
Picafort. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes setmanes passades
vàrem conèixer que la Conselleria d'Obres Públiques
realitzava unes obres d'ampliació de la carretera de Santa
Margalida a Can Picafort dins una zona compresa en el parc
natural de s'Albufera de Mallorca; voldríem saber si la
conselleria va complir amb el tràmit de recaptar informe a
la junta del parc, complint amb el Decret 89/90, de 4
d'octubre, article 2.3, quan diu que "queden expressament
prohibits, a l'àmbit del parc, l'obertura de nous vials i el
moviment de terres, a excepció feta dels que siguin
imprescindibles per a les actuacions previstes en el pla d'ús
i gestió del parc. El conseller d'Agricultura i Pesca, havent
oït la junta del parc, podrà autoritza la restauració i millora
de camins existents, sempre que això no representi cap
canvi respecte de l'ús o de la destinació actual". Es va oir la
junta del parc, com prescriu el Decret 89/90?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. Aquí hi ha un problema que és
el següent, al dia d'avui no hi ha certesa encara que aquests
1.500 metres quadrats afectats per aquest vial siguin del
parc o no. La dificultat està que dia 27 de juny de l'any 91
es va fer una informació pública, a efectes d'expropiació, a
la vista d'un parcel•lari cadastral, on aquests terrenys
apareixien de domini municipal. L'Ajuntament de Muro va
actuar com a interessat en aqueix expedient, a efectes
d'expropiació, i fins ara no hem tengut coneixement clar que
aqueixa zona estigui afectada per la zona de reserva del parc
natural; si és així, ho estam estudiant, hi cercarem una
solució, però cregui'm que hi hem actuat de bona fe. És a
dir, l'any 91 hi va haver una informació pública i ningú,
ningú, ni el Govern balear ni Ajuntament de Muro, ni
tampoc la Junta Rectora de s'Albufera, no va dir res de res.
Hi va haver gent que va actuar de bona fe, com
l'Ajuntament de Muro, en pensar que allò era seu, i el
Govern balear, evidentment, el que fa és que actua en base
a parcel•laris i en base a expedients contradictoris. Ningú no
en va dir res, pensaven que això era de l'Ajuntament de
Muro, la bona fe és un tema demostrat. Per altra banda, li
vull recordar que s'Albufera d'Alcúdia són 14 milions de
metres quadrats, els que hi ha, més o manco, i que hi estam
afectant 1.500 metres, si és que realment és de s'Albvfera de
Muro. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, no dubtam de la bona fe
de la conselleria, ara, ens sorprèn que l'Administració de la
Comunitat Autònoma desconegui exactament els àmbits, les
delimitacions, millor dit, del parc natural de s'Albufera de
Mallorca; és un tema que no comprenem, no l'entenem. Llavors,
hi ha una segona qüestió, és a dir, en tot cas, si això és
s'Albufera, quants de metres afecta? Perquè han sortit algunes
declaracions dient que no era tal, que només afectava una
quarantena de pins. Pensam que aquest no és el problema. Podem
entendre que hi hagi hagut un problema de delimitació del parc,
ho podem entendre, ara, si s'actua dins el parc, no és excusa si no
més són 40 pins o 100, perquè, aleshores, ja donaríem una
discrecionalitat als funcionaris de la conselleria que no han de
tenir, qui ha de dir si són importants 40 pins, 4.000 o 40.000, és
la junta rectora i la Conselleria d'Agricultura. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. Estic molt d'acord amb vostè
respecte d'aquest tema. Avui en dia el que he de saber és si
realment hem actuat a la zona de parc; si per desgràcia hi hem
actuat, crec que el mal a reparar no és exagerat, estam parlant de
1.500 metres i 47 pins, crec recordar. Dit això, diré que
intentarem tenir una informació de base més exhaustiva, però
vostè pensi que, per desgràcia, hi ha hagut un parcel•lari que
realment indica això i un ajuntament que, actuant de bona fe,
també ha dit que això era del seu domini; a continuació, han
passat cinc anys sense que ningú no en digués res de res i quan
hi hem actuat, algú ha aixecat la veu. En aquest moment encara
no sabem realment si això és de s'Albufera o no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 2271/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a obres d'ampliació de la
carretera Santa Margalida-Can Picafort.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a obres d'ampliació de la carretera de
Santa Margalida a Can Picafort.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta queda
formulada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. Em perdonarà, però la don per
contestada amb l'exposició que he fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Si m'ho permet, Sr. President, d'acord amb l'exposició
que ha fet, jo sí que no em crec que hi hagin actuat de bona
fe. Em sembla absolutament increïble que pretenguin fer
creure que, 13 dies després de ser denunciats els fets, no
sàpiguen si una carretera passa o no passa per un parc
natural, això és per fer-s'ho mirar, i a més d'increïble, no em
crec això de la bona fe, perquè el Sr. Socías, que és una
persona, a més d'absent, bastant pròdiga i generosa en les
seves declaracions, ho va aclarir perfectament: "Demanarem
el parer de la junta rectora, però tanmateix les obres es faran
igual, perquè tanmateix no és massa important el que
s'afecta", major explicitació de quina és la causa per la qual
es fan aquestes obres d'aquesta manera i sense demanar el
parer, és absolutament impossible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Bé, no vull reproduir coses que ja s'han dit, només vull
destacar que hi hem actuat a la vista d'un expedient obert,
amb una informació pública, on hi ha hagut al•legacions, on
hi ha hagut una part interessada, l'Ajuntament de Muro, que
ha dit que era seu; en aquest moment, pensi vostè que estam
parlant d'unba zona perimetral del parc que són 1.500
metres, de 14 milions; és mal de fer, realment, identificar si
n'és o no, si n'és, que tant de bo que en sigui, no vull discutir
això, intentarem posar-hi mesures correctores o
compensacions en altres zones d'incidència.
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Sr. Grosske, em sap molt de greu que hi hagi un problema
respecte d'això, però són temes que a vegades passen. Hi ha
hagut un malentès, que a la millor ni tan sols ha existit, per què
a la millor resulta que ni tan sols és parc natural, però si l'és,
deman excuses i intentarem solucionar aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2305/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla de protecció civil en cas de produir-se un accident
nuclear.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pla de protecció civil en cas de produir-se un accident nuclear.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa uns dies celebràvem el desè
aniversari de la catàstrofe nuclear de Txernobil, que va afectar
gairebé tot Europa. Prop de ca nostra hi tenim bastants centrals
nuclears, a Tarragona, a València, al sud del Mediterrani, per
tant, és lògic que ens preocupem per aquest tema. Per tant, la
pregunta és la següent: Té previst el Govern un pla de protecció
civil en cas de produir-se un accident a les centrals nuclears que
tenim més a prop del nostre territori insular (Ascó, Vandellós,
Cofrents o el Mediterrani francès)? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Govern
no en té ni en té cap de previst, però no és per manca de
responsabilitat ni de ganes de fer feina, sinó simplement perquè
és una competència estatal, tal com s'estableix a la Llei 2/85, de
21 de gener, de protecció civil, i al Reial Decret 407, de 1992, de
24 d'abril, que és la norma bàsica de protecció civil. Aquesta
norma bàsica contempla situacions de risc d'interés nacional, que
s'ha'n de desenvolupar amb plans especials; això es regula als
articles 5 i 6, i entre aquestes situacions es detalla l'emergència
nuclear, però més concretament, a l'article 7.1, s'hi estableix que
aquests tipus de plans especials, entre els quals es troben els riscs
derivats de situacions bèl•liques i d'emergències nuclears, que
son aquelles l'aplicació dels quals és exigida sempre per interès
nacional, i en aquests, la competència, la responsabilitat de
l'Estat, abraça totes les fases de planificació, inclosa la relativa
a la prevenció, que inclou vigilància, control de les emergències
potencials, implantació, manteniment d'efectivitat, informació a
les administracions afectades, a la població i la direcció de totes
les actuacions, sense perjudici de la participació de la resta
d'administraciolns públiques, però la base responsable, o a qui
compet aquests plans, és l'Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Moltes gràcies. Evidentment, supòs que aquest article
diu que també en col•laboració o participació d'altres
institucions o d'altres organismes; per tant, com a mínim, hi
ha una corresponsabilitat moral, encara que només sigui...
Jo supòs que si hi ha un accident d'aquests tipus, el Govern
balear no sortirà a dir: "No hi fem res perquè això no és cosa
nostra". Per tant, l'interés també seria saber si el Govern
balear té coneixement que existeixi aquest tipus de pla de
protecció o, si no existeix, si s'ha preocupat per instar el
Govern central a fer-ne un, de pla, perquè crec que no pot
eludir totalment la seva responsabilitat, el Govern. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. L'elaboració dels plans de
protecció civil és una elaboració bastant complicada,
sobretot pel que fa als plans especials, però, en aquest cas,
la nostra responsabilitat és de facilitar a l'Estat, en aquest
cas, que és l'Administració responsable, tot el nostre catàleg
de recursos i posar-nos sempre a disposició de qualsevol
tipus d'actuació qued ells estableixi. També hem de pensar
que segons quin tipus de catàstrofes que es produís, per
ventura ni vostè ni jo, ni cap responsable de Protecció civil
tendríem oportunitat de fer-hi res, segons la magnitud
d'aquesta catàstrofe, que voldríem que no es produís, però
sí que la nostra  responsabilitat la complim i a les reunions
que hi ha a nivell nacional amb els responsables de
Protecció civil, hi complim amb la nostra part, que ens
l'encomana l'Estat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 2388/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inici de les obres
d'il•luminació al port de Ciutadella.
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Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inici de les obres d'il•luminació en el port de Ciutadella. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan just vull demanar al conseller
d'Obres Públiques quan la conselleria pensa iniciar les obres
d'il•luminació en el port de Ciutadella. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sra. Diputada. En data de 23 d'abril s'ha
adjudicat a muntatges elèctrics Sampol, per una quantitat de
10.700.000 pessetes -rodones-, l'electrificació d'aqueixa zona.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.   
 

I.8) Pregunta RGE núm. 2389/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a borses de contractació a les oficines d'informació
juvenil.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a borses de contractació a les oficines d'informació juvenil. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Voldríem fer aquesta pregunta, de si
actuen totes les oficines d'informació juvenil com a borses de
contractació, que és així com ho havia anunciat la consellera de
Governació a través dels mitjans de comunicació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Així com funcionen, com a borses
de contractació no poden funcionar, pròpiament dites,
perquè no hi tenim competències, però sí que hi funcionam,
tal com ho vàrem anunciar quan vàrem signar el contracte
o el conveni amb les empreses de treball temporal. El nostre
funcionament és que totes les ofertes dirigides als joves que
són en mans d'aquestes empreses es posin en coneixement
dels punts d'informació juvenil, i nosaltres feim purament
d'intermediaris, tenim la responsabilitat de posar-los a
l'abast tots els currículums que ens arriben de tots els joves
interessats en una primera ocupació o sobretot en
ocupacions de temporada, que són les que es produeixen
sempre, i omplim un buit que es produeix a moltes localitats
on no tenen ni ocupacions de treball temporal ni oficina
d'INEM, i són sobretot..., i coincideixen a localitats on es
produeixen més contractacions de caire d'estiu i més
substitucions, tant a la part d'hostaleria com a altres
empreses, bé de serveis o d'altres tipus d'empreses on
necessiten una contractació específica. Així que no entram
en la tramitació, però sí que som uns intermediaris. Ara no
tenc les xifres dels joves que han tengut accés a una feina a
través d'aquest sistema, però sí que hi ha gran nombre de
joves que han pogut accedir a un lloc de feina mitjançant el
punt d'informació juvenil. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Diputada, té vostè
la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Fonamentalment era perquè es
matisessin aquests titulars que s'havien donat a través dels
mitjans de comunicació, que les oficines actuaven com a
borses de contractació, i sobretot també per assenyalar-li
que el buit que haurien de complir respecte de poblacions
on hi ha més dificultats per poder accedir... o de poder fer
d'intermediaris entre llocs de treball i joves és, a voltes, on
aquests punts d'informació juvenil tampoc no han actuat
com a tals, és a dir, que ens trobam que totes les ofertes de
treball han estat pròpiament de Palma, les que s'han donat,
i a l'hora també que a l'illa de Menorca o a l'illa d'Eivissa no
s'ha donat cap tipus de possibilitat perquè s'hi funcionés ni
tan sols com a intermediari. Per tant, potser seria important
que poguessin arribar a fer d'intermediari tots els punts
d'informació a totes les illes i potenciar d'alguna manera
més facilitats i que, per tant, aquest fet puntual que es dóna
a Palma, arribés a la resta de poblacions i, sobretot,a les illes
menors, on, avui per avui, cap tipus d'oferta de treball s'ha
donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. No en tenc les xifres i no puc, per
ventura, matisar o corregir, sí, però,que tenc coneixement que
allà on manco hem actuat, per ventura, seria a Palma, sí que hem
actuat a molts e llocs de la part forana, de Mallorca, ho sé, no li
puc dir si a les altres illes hem funcionat, però sí que em
compromet a passar-li (...) informació i a fer-la-hi arribar, Sra.
Diputada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.       

I.9) Pregunta RGE núm. 2488/96, de l'Hble. Sr. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resultat econòmic del procés de liquidació del
contracte administratiu referit a les obres de "Projecte
modificat condicionament C-710 de Pollença a Andratx del Km
51,600 al 61,800, tram Sóller-Deià.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a resultat econòmic del procés de liquidació del contracte
administratiu referit a les obres de "Projecte modificat
condicionament C-710, de Pollença a Andratx, del Km 51,600 al
61,800, tram Sóller-Deià. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. El dictamen del consell consultiu
relatiu a l'expedient tramitat per la Conselleria d'Obres
Públiques, de resolució del contracte amb l'empresa Bayopsa, per
a les obres de Deià a Sóller, un dictamen signat l'octubre de l'any
95, assenyalava, igual que així també ho va fer l'acord del
Consell de Govern de 9 de novembre de l'any 95, és a dir, parlam
de més de sis mesos, de la necessitat d'obrir el corresponent
procés de liquidació del contracte. Voldríem saber el resultat
d'aquest procés de liquidació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sí, Sr. President. Sra. Diputada, en concepte del que és
liquidació de l'article 168 del reglament de contractació, l'import
global és de 61.869.875 pessetes; en concepte del que és
rescissió de contracte, estam a expenses del que pugui dir el
consell consultiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Dues matisacions o dues
qüestions no aclarides. La liquidació és de 61 milions de
pessetes, que és el que s'ha pagat amb certificacions d'obra
feta, però, així i tot, hem de recordar que el Govern havia fet
un préstec per maquinària, del qual queden 7 milions a
retornar per part de l'empresa al Govern, qüestió de la qual
també hauríem de saber si es pensen retornar, i, en tot cas,
també hi ha allò de la fiança que el Govern té a disposició;
suposam que creien que era per fer front a la liquidació, una
fiança de la qual hem de recordar que 42, milions -d'aquesta
fiança- havien estat avalats per Isba. Voldríem saber si
aquests 61 milions corresponen vertaderament a les obres
executades; si es pensa, aquests 7 milions, si s'han de
retornar o no, i veure si es retornarà a l'empresa l'aval
presentat o quin serà el seu resultat i quan ho pretenen tenir
acabat, perquè estam parlant ja d'un inici de rescissió de
contracte des de fa més de sis mesos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, Sra. Diputada. Pensava que ho havia
explicat bé, és a dir, que, en tema del que és rescissió,
estarem a expenses del que digui el consell consultiu, que
evacua el seu dictamen, complementant informació.
Llavors, nosaltres, la xifra que puguem repercutir contra el
que és la fiança presentada per una entitat financera i per
Isba -Isba, que avui en dia no és empresa pública i que té
per objecte social prestar avals tècnics, també-..., sabrem
realment de quina xifra estam parlant. Per altra banda,
qualsevol xifra que hi pugui haver en discussió serà
estudiada i imputada al contractista; per això, avui en dia
mantenim vives unes fiances importants. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2343/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a autorització de la Conselleria
d'Agricultura a les obres d'ampliació de la carretera Santa
Margalida-Can Picafort.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a autorització de la Conselleria d'Agricultura
a les obres d'ampliació de la carretera Santa Margalida-Can
Picafort. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, s'ha contestada ja.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2335/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a criteris per a accés als llocs
de feina d'empreses públiques.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a criteris per a accés als llocs de feina d'empres
públiques. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta s'ha de situar
en el context de les que va formular a una passada sessió plenària
d'aquest parlament el portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, on va quedar palès que els criteris fixats per
l'empresa Ficobalsa per a l'ocupació d'aquesta plaça de cap de
magatzem i projectes,  de Fires i Congressos de Balears, eren uns
criteris, a judici del portaveu, llavors, i jo crec que de molta gent
que érem en aquesta sessió, com a mínim, peculiars; ell els va
qualificar de vestit a mida de qui després ocuparia la plaça. En
tot cas, el govern, a través de la seva vice-presidenta,va afirmar
que eren els criteris que s'havien considerat objectivament més
positius i més raonables a l'hora de cobrir aquesta plaça; llavors,
m'imagin que, si aquests són els criteris objectivament més
raonables per ocupar places d'aquestes, s'haurà fet en altres
casos, i el sentit de la pregunta va en aquesta direcció. Quins
altres places d'aquesta categoria i d'aquestes característiques
s'han ocupat mitjançant concurs on s'haguessin establerts aquests
criteris previs?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, Sr. Presidente. La respuesta a su pregunta es muy sencilla.
Son cinco en total los casos que existen en las empresas públicas
(tres en Ficobalsa, uno en el Instituto de biología animal y otro
en el Instituto balear de saneamiento); por tanto, son cinco los
casos en que coinciden las mismas circunstancias, básicamente.

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, en són cinc..., és que no sé molt bé si el Sr. Conseller em
contesta exactament la pregunta. ¿Són cinc places on els criteris
d'accés, establerts en el concurs, són exactament els criteris
d'accés que es varen fixar per a la plaça de cap de magatzem i
projectes, de Fires i Congressos de Balears?

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Insisto, son cinco, básicamente, los mismos casos, no
coinciden al cine por cien, pero básicamente son las mismas
circunstancias retributivas y objetivos. Son cinco, y desde
luego están a disposición de ustedes dónde i en qué
condiciones. Todas ellas convocadas mediante el
correspondiente anuncio. Claro, la denominación exacta no
es la misma, pero básicamente, por similitud...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

I els criteris d'accés?

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, guardin les formes que estableix el Reglament
dins el Parlament.

Sr. Conseller, està vostè en ús de la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, es que a lo mejor no me he explicado bien, pero
básicamente, insisto, hay cinco plazas en las empresas
públicas coincidentes en cuanto a alas características. No es
idéntica la retribución, no es idéntica la denominación, pero,
como digo, son básicamente coincidentes, y cuando digo
básicamente coincidentes se debe entender en la justa
medida, básicamente coincidentes; por ejemplo, por
extenderme un poco más, en Fires i Congressos tenemos tres
características semejantes: director de almacén y proyectos,
que es la que fue objeto de pregunta en su día; jefe
comercial de ferias, y director de ferias. No son idénticas las
tres, pero son básicamente coincidentes las tres. Esto es lo
que quiero decir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2385/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a accions perquè els apartaments
turístics facin ús d'escalfadors elèctrics.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a accions perquè els apartaments turístics facin ús dels
escalfadors elèctrics.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És per tots
conegut que alguns tour operators europeus han amenaçat que en
el futur no contractaran apartaments que facin ús d'escalfadors de
gas individuals per a aigua calenta, per considerar-los perillosos
per a la seguretat i la salut pública. Sabem que a la nostra
comunitat encara són molts els establiments turístics que
utilitzen aquestos tipus d'escalfadors; per tant, en cas de complir-
se aqueixa amenaça, a part de la perillositat d'aquestos aparells,
serien molts els establiments afectats. Per això, li preguntam si
la Conselleria de Comerç i Indústria té prevista alguna acció per
tal que els apartaments turístics que fan ús d'escalfadors de gas
individuals els canviïn per escalfadors elèctrics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Indústria i Comerç, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. Actualment, les normes
d'instal•lació funcionen prou bé i els riscs són pràcticament
inexistents. De la potenciació de calefactors per energia elèctrica,
nosaltres no en som partidaris, nosaltres som partidaris d'energia
neta, d'energia solar, i estam instal•lant..., i en aquest sentit és el
que promovem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies. Bé, cec que és una resposta que ens satisfà, que a la
fi la Conselleria de Comerç i Indústria opti per energies netes i
també he de dir que és veritat que per les instal•lacions actuals,
per als termos actuals, hi ha una directiva europea que va canviar
la normativa en el sentit de dotar aqueixos aparells de més
seguretat, així i tot, he de dir que alguns països emissors de
turistes a les nostres illes encara continuen considerant-los, si
s'utilitzen individualment, perillosos, però ens donam per
satisfets que el conseller d'Indústria opti per aqueixes mesures i
esperam que a partir d'ara s'ajudi els establiments que fan ús
d'aqueixos escalfadors, dels quals, com dic, encara no
compleixen les normes, perquè són escalfadors antics, que els
canviïn per escalfadors elèctrics, dels quals vostè no és partidari
o bé per energies netes, com diu vostè. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 1372/96, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió i tractament de
residus hospitalaris a les Illes.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a interpel•lacions. La primera en debatre serà la número
1372/96, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió i tractament de residus hospitalaris a les Illes. Sr.
Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Els
Verds hem presentat aquesta interpel•lació sobre gestió dels
residus hospitalaris a la nostra comunitat autònoma perquè,
malgrat l'acord a què es va arribar l'abril del 95 entre el
Servei balear de salut, l'Insalud i la Unió balear d'entitats
sanitàries, que reuneix les clíniques privades, segons el qual
tots els hospitals i clíniques es varen comprometre a tractar
conjuntament els seus residus sanitaris biocontaminants pel
sistema d'esterilització en autoclau, la gestió dels residus
sanitaris a les Illes continua amenaçant la salut dels
ciutadans.

Com va reconèixer públicament el conseller de Sanitat,
el Sr. Cabrer, i això està publicat, la situació no va millora
gaire després d'aquest acord. _en el cas de Mallorca, per
exemple, s'hi produeixen unes tres tones al dia de residus
sanitaris infecciosos i clínics; aproximadament el 50%
d'aquesta quantitat correspon a l'hospital de Son Dureta,
que, després d'un conflicte socials, ha adoptat un sistema
acceptable per a la salut pública i d'acord amb la normativa
aplicable, com és l'esterilització amb autoclau. Bona part de
la resta de residus sanitaris biocontaminants es tracten
infringint la llei estatal de residus tòxics i perillosos del 86
i el seu reglament del 88, així com la directriu europea
91/689, relativa als residus perillosos, que inclou les
substàncies anatòmiques, els residus hospitalaris i altres
residus clínics i els productes farmacèutics i veterinaris, i
responsabilitza de la seva gestió els centres sanitaris.

La incineració incontrolada, amb la consegüent
producció de dioxines, extremadament tòxiques, i de metalls
pesants, com cadmi, plom i mercuri, o bé el tractament de
forma conjunta, els residus urbans, són, malauradament
encara, freqüents.

Aquesta situació de descontrol també afecta clíniques
veterinàries, laboratoris clínics i consultes privades.
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La llei de residus tòxics i perillosos del 86, el seu reglament
del 88 i la directriu europea estan sent vulnerades  amb el
consentiment del Govern. Aquest podria obligar els centres
sanitaris que no compleixen la normativa a fer-ho, per què no ho
fa? Però és encara més intolerable que les clíniques que depenen
del Govern, el Joan March, Hospital General i psiquiàtric, siguin
les primeres a vulnerar la legalitat. Aquesta situació de
descontrol en relació amb la gestió dels residus sanitaris
biocontaminants a la nostra comunitat autònoma no ve d'ara, ja
fa anys que el Govern parla d'elaborar una normativa sobre
gestió dels residus hospitalaris. Mentrestant,  s'autoritzen noves
instal•lacions d'incineració, com la de la clínica Rotger, ben al
mig de Palma, hipotecant el desenvolupament futur d'una
alternativa global i conjunta al problema basada en l'esterlització
amb autoclau.

Per quin motiu s'ha renunciat a fer fora el problema d'una
forma conjunta, tal com es va acordar l'abril del 95 entre totes les
parts implicades? Mentrestant, l'autoclau de Son Dureta, pensat
per a un tractament conjunt per a tot Mallorca, funciona molt per
sota de la seva capacitat. Per quin motiu es preveu contemplar
una moratòria de cinc anys en l'aplicació de l'esterilització amb
autoclau per a aquells centres que hagin instal•lat recentment n
forn incinerador, com és el cas de la clínica Rotger?, no és això
posar per davant de la preservació de la salut pública els
interessos crematístics de les clíniques privades, desitjoses
d'amortitzar les seves inversions?

Parlant de futur, es pot comprometre el conseller de Sanitat,
Sr. Cabrer, a fixar una data per presentar al Parlament un desitjat
pla de gestió de residus sanitaris, que ja fa massa temps que hi
hauria d'haver arribat?, contemplarà, aquest pla, una gestió
racional d'aquests residus mitjançant la separació dels tòxics i
infecciosos dels assimilables a urbans, que permeti reduir els
residus a tractar a 200 grams, llit i dia?, s'avançarà en la reducció
dels residus en utilitzar material d'usar i llançar només quan sigui
estrictament necessari?, es contemplarà la recollida selectiva dels
residus hospitalaris assimilables a urbans?, s'inclouran, en aquest
pla, els residus radioactius d'àmbit clínic?

Segons informacions aparegudes recentment, sembla que el
Govern vol posar ordre en la funesta gestió que fins ara ha dut a
terme en els residus hospitalaris. Diuen que volen incinerar
aquests residus a l'autoclau de Son Dureta. Desgraciadament, i
com sempre sol passar, aquesta resposta ha hagut de ser fruit de
la pressió de diferents col•lectius, entre els quals destaquen els
ecologistes i els sindicats. Esperem que aquesta primera passa
anunciada doni peu a la solució definitiva a la problemàtica dels
residus hospitalaris. Moltes gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Govern, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat, Sr. Cabrer.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, intentaré donar resposta a totes les preguntes que
vostè ha plantejat, però probablement començaré per dir-li
que el nou reglament de residus sòlids hospitalaris -que l'hi
mostr en un moment- ja és en el consell consultiu, com li
explicaré durant tota l'exposició, ja és en el consell
consultiu, per tant, molt pròxim, una vegada sigui aprovat
per aquest consell consultiu o fetes les modificacions que ell
consideri oportunes, serà aprovat pel Consell de Govern i
serà ja públic aquest reglament que vostè reclama; per
iniciar la meva intervenció, volia deixar-li molt clara la
situació.

Efectivament, la Llei 42 de 1975, que versa sobre
deixalles i residus sòlids urbans, inclou en el seu àmbit
d'aplicació les deixalles i els residus sòlids produïts com a
conseqüència de l'activitat sanitària a hospitals, a clíniques
i ambulatoris. D'acord amb el que preveu l'article 3.2 d'e
l'esmentada llei, els productors o posseïdors de residus
sòlids urbans hauran de posar aquests a disposició de
l'ajuntament respectiu i en les condicions que determinin les
ordenances municipals; l'ajuntament està obligat a fer-se
càrrec dels residus sanitaris, si bé, quan els ajuntaments
considerin que els residus presenten característiques que els
facin tòxics o perillosos, exigiran al productor o posseïdor
d'aquests que abans de la seva recollida, realitzin un
tractament per eliminar o reduir tant com puguin el risc que
puguin presentar. La Llei 1975, entre les seves previsions,
que l'eliminació dels residus sòlids urbans s'haurà de dur a
terme evitant tota influència perjudicial per al sòl, vegetació
i fauna, la degradació del paisatge, les contaminacions de
l'aire i les aigües i, en general, tot el que pugui atemptar
contra l'ésser humà o el medi ambient.

En conseqüència, els hospitals, les clíniques i altres
centres sanitaris hauran de procedir a tractar els residus
sanitaris que produeixen amb potencial de risc, perquè
aquests puguin ser eliminats com a residus sòlids urbans,
però sense que l'esmentada norma legal prevegi els sistemes
de tractament dels residus sanitaris per a la seva assimilació
a urbans.

D'altra banda, la llei de 1986, bàsica, de residus sòlids
tòxics i perillosos, desenvolupada pel Reial Decret de 1988,
classifica els residus sanitaris o derivats d'instal•lacions
sanitàries de residus tòxics i perillosos, per la qual cosa els
gestors d'aqueste hauran d'acomodar-ne l'actuació a tot el
que preveuen les normes legals esmentades i, per tant, han
de ser autoritzats prèviament com a gestors de residus tòxics
i perillosos per l'administració competent en la matèria, que
en el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és
atribuïda a la Conselleria de Comerç i Indústria, però sense
que la norma esmentada tampoc no estableixi quin és el
sistema de tractament dels residus sanitaris per eliminar el
seu potencial risc.
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A causa del silenci o l'absència de determinació del sistema
de tractament dels residus sanitaris, els centres hospitalaris de
Balears varen optar prioritàriament pel sistema d'incineració, la
instal•lació del qual haurà de comptar amb l'autorització
pertinent de la Conselleria de Comerç i Indústria, havent
d'ajustar les característiques d'emissió de contaminants a
l'atmosfera a les directives europees sobre la matèria.

No obstant això, és indubtable que la gestió dels residus
sanitaris exigeix d'un tractament que garanteixi la protecció de
la salut i del medi ambient, havent d'adoptar criteris idonis als
processos de recollida, transport, tractament i eliminació
selectiva.

Atès el que s'ha exposat, es varen agilitar reunions i propostes
per aconseguir unir esforços entre totes les institucions i centres
afectats per la problemàtica de l'eliminació de residus,
naturalment entre els quals estan els hospitals de la pròpia
Conselleria de Sanitat del Govern balear.

Exclosa la primera proposta analitzada, la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social i la de Comerç i Indústria afavoreixen
que les reunions siguin per part del sector afectat i donen lloc als
acords i a les converses a les quals fa referència la interpel•lació.

Així mateix, davant la problemàtica concreta de l'hospital de
Son Dureta, dependent de l'Insalud i productor del 80% dels
residus, s'arribà al acord pel qual optaren per un sistema no
contaminant, l'autoclau, que es recull a la normativa pròpia
imminent per al tractament de residus.

Com a conseqüència de les possibles llacunes legislatives o
l'ambigüitat de determinar per part del Govern balear quins són
els tractaments més adequats dels residus sanitaris, arran de la
proposta conjunta de les conselleries de Sanitat i Seguretat
Social, Comerç I Indústria i Obres Públiques i Ordenació del
territori, s'ha elaborat, com li deia al principi, un decret
d'ordenació de les gestions dels residus sanitaris a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, pendent en aquest moment del
preceptiu dictamen del consell consultiu, després d'haver estat
sotmès al corresponent tràmit d'audiència als sectors afectats; és
a dir, que simplement per la passa preceptiva del consell
consultiu, aquest decret avui no és ja al carrer, però li puc
assegurar que ja s'ha enviat al consell consultiu i que quan ens hi
donin el vist-i-plau, que és preceptiu, sortirà al carrer com decret
i que acabarem amb les llacunes legals que hi poguessin existir,
en el tractament dels residus hospitalaris.

Al preàmbul d'aquest dictamen es fa constar que la seva
provisió obeeix que la necessitat de procedir a una
ordenació dels residus produïts a les instal•lacions sanitàries
té la justificació, entre altres motius, de l'augment de la
quantitat i perillositat d'aquests, a causa, entre altres motius,
a l'increment de les activitats sanitàries i també a la
tecnificació dels processos de tractament amb utilització de
tècniques que produeixen residus, el tractament dels quals
necessita d'una consideració especial. Al text del decret es
defineixen d'una forma clara i precisa, segons la nostra
opinió, tots els centres i instal•lacions afectats per aquest i
es procedeix a classificar els residus sanitaris en tres grans
grups: 1er) Residus sanitaris assimilables a urbans, entre els
quals s'inclouen els que procedeixen d'activitats no
específicament sanitàries (paper, carbó, cuines, etc.) o
procedents de pacients no infecciosos; 2n) -o grup dos-
Residus sanitaris no específics derivats d'activitats sanitàries
que s'han de sotmetre a procediments  de gestió únicament
a l'àmbit del centre sanitari, com a matèria de cura (guix,
robes i material d'un sol ús), i 3r) -o grup tres- Residus
sanitaris específics, que són aquells per als quals s'han
d'adoptar mesures de prevenció en la manipulació, recollida,
emmagatzemament, transport, tractament i eliminació, tant
al propi centre productor com fora d'aquest, i com a
conseqüència del possible risc per a les persones, la salut
pública o per al medi ambient. així mateix, s'hi regula la
forma amb la qual s'han de tractar els residus sanitaris, tant
amb la gestió inter-centre com amb la recollida, transport,
tractament i eliminació de cada un dels grups en què es
classifiquen els residus, i adoptar totes les mesures que s'han
de tenir en compte a cada un dels processos als quals estan
sotmesos els residus i també les possibles precaucions a
adoptar per tal de preveure qualsevol possibilitat de risc,
tant per a la salut pública com per al propi medi ambient.

No sembla oportú en aquest moment aturar-nos a
anunciar o a examinar cada una de les diferents previsions
del decret, però sí que s'ha de significar que aquest, i
continuant amb les mesures adoptades per altres comunitats
s autònomes, estableix d'una manera precisa els processos
de tractament i eliminació als quals s'han de sotmetre els
residus classificats al grup dos -residus sanitaris específics,
com hem dit- i al tres -residus sanitaris específics- tenint en
compte les especials circumstàncies que es donen a cada un
d'ells. Així, els que estan inclosos en el grup dos es podran
eliminar mitjançant incineració per abocament controlat
anaeròbic i, per això, es potenciaran les mesures precises
per tal de limitar la contaminació del medi ambient i
protegir-ne la salubritat. Per altra banda, per als residus
inclosos en el grup tres, es, preveu que puguin eliminar-se
o tractar-se mitjançant la incineració o l'esterilització; la
primera no podrà dur-se a terme dins els nuclis urbans, com
ha dit molt bé vostè, les instalAlacions de combustió hauran
de complir les condicions estipulades per a les plantes
incineradores de residus sòlids urbans especificades en el
reial decret del 92, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen
les normes sobre limitació d'emissió a l'atmosfera de
determinats agents contaminants i també les imposades a la
directiva de la Comunitat Europea del 94. Els residus
sanitaris inclosos al grup tres, tret dels medicaments i
citostàtics, es podran sotmetre a l'esterilització, per al seu
tractament, i en el decret s'hi regularan les condicions que
s'ha de tenir en compte en aquest procés.
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En relació amb els hospitals dependents del Govern balear,
gestionats per Gesma, cal assenyalar que a mitjans de 1995 es
varen iniciar estudis per eliminar la incineració de residus
biosanitaris, i aquesta es va substituir per un sistema alternatiu,
i es va participar en les reunions amb l'Insalud i la sanitat privada
per consensuar un règim de tractament i d'eliminació unitària. El
fruit de l'estudi i de l'experiència analitzada en altres hospitals ha
estat la posada en funcionament d'un expedient per a l'eliminació
dels residus a través de l'autoclau; per això, durant el pròxim mes
de maig, aquest pròxim mes de maig, els hospitals gestionats per
Gesma suprimiran la incineració i s'adaptaran al nou sistema
contractat, amb la qual cosa es concedirà utilitzar un sistema de
tractament i eliminació de residus sanitaris suficientment
comprovat i que respon a les necessitats de la població. Com a
conseqüència, el consell d'administració de Gesma, reunit dia 25
d'abril d'enguany, va acordar obrir ja l'expedient de contractació.

Crec que amb aquesta exposició, li he contestat totes les
preguntes, i malgrat hi hagi hagut una certa demora, per la qual,
evidentment, deman disculpes, en aquest moment ja s'ha aprovat,
com li he dit, per Gesma, la contractació de l'autoclau, que és el
sistema que adoptaran els hospitals de la Comunitat Autònoma,
i el reglament, de seguida que sigui aprovat o modificat en algun
aspecte pel consell consultiu, serà aprovat pel Consell de
Govern, a proposta de tres conselleries i, per tant, tendrem ja...,
no hi tendrem, millor dit, cap ni una de les llacunes legals que
ens quedaven en aquest moment. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Abans de continuar, en aquest moment, quan són les dotze del
migdia i d'acord amb la Mesa i consultats els portaveus dels
grups parlamentaris, propòs al Ple del Parlament que
mantinguem un minut de silenci en prova de solidaritat amb el
Sr. José Antonio Ortega Lara, la seva família i els seus
companys; el Parlament s'uneix així en el dia d'avui a l'esforç
cívic d'exigir als seus segrestadors el seu alliberament immediat.
Propòs a la cambra que ens posem drets.

Continuam amb la interpel•lació.

Intervenció dels grups parlamentaris. En primer lloc,
intervendrà per Esquerra Unida de les Illes Balears la Sra.
Margalida Thomàs.  Té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Esquerra Unida creu molt interessant que
finalment s'hagi pogut debatre la interpel•lació del Grup
Parlamentari Mixt sobre residus hospitalaris, precisament
coneixent la situació que s'ha viscut en aquestes illes
respecte de la necessitat d'acabar amb la incineració de
residus, finalment amb la solució de l'hospital més
important de l'Insalud, Son Dureta: la instal•lació de
l'autoclau.

El Partit Popular sempre, o darrerament a la campanya
electoral i en les darreres declaracions parlava de treballar
per una sanitat pública, universal, gratuïta, cercar l'eficàcia
i, per tant, no tendria cap problema per arribar a acords amb
la sanitat privada en tot allò que fes referència a la millora
i atenció al pacient.

Pensam que un aspecte d'aquesta millora i atenció al
ciutadà i a la ciutadana és vigilar la salut pública per a tota
la població i, per tant, el tractament dels residus sanitaris
biocontaminants hauria de ser un dels objectius, una de les
prioritats de la Conselleria de Sanitat del Govern balear per
evitar conseqüències negatives cap a la població.

Els residus sanitaris són considerats tòxics i perillosos
per la legislació espanyola i europea, s'han de tractar de
forma diferenciada de tots els altres residus urbans o
industrials; tant a l'exposició del Sr. Balanzat com en
referència a la legislació que ha fet el Sr. Conseller se n'ha
parlat i ha de tenir aquest tractament especial. Per això,
pensam que és molt interessant que avui es parli d'aquest
tema en el Parlament, precisament perquè el Govern balear,
tots aquells centres que en depenen, de Serbasa, no han estat
precisament els que han donat exemple a la resta i
precisament fins ara han mantingut forns, el sistema
d'incineració i forns oberts al bell mig de la població, com
pot ser el tema de l'hospital General. Fins ara, fins i tot ara,
funciona i sabem que hi ha hagut qualque accident d'esprais
que han explotat, dins el mateix centre hospitalari, i
abocament de les cendres al fems per a la recollida per
EMAYA, sense cap tractament diferenciat.

Per això, quan el Sr. Conseller en el debat ha plantejat
que ja està en tràmit del consell consultiu el reglament dels
residus sanitaris, pensàvem que seria tot un pla director de
gestió d'aquests residus, però  si ja és en tràmit, pendent del
consell consultiu, pensam que igualment hauria d'instar el
consell consultiu a fer via en el seu dictamen i utilitzar
ràpidament les normes que emanin d'aquest reglament, que
de moment no coneixem.

Per això, només vull insistir que ha estat un tema que
s'hauria d'haver tractat fa molt de temps, que de qualque
manera el tractament que se'n fa a través d'autoclau, a Son
Dureta, és la solució, i pensam que aquesta serà la solució
que dirà el reglament, però no podem oblidar, respecte de
les altres illes, que confiam o pensam que en el reglament
de residus sanitaris que s'hagi de publicar igualment hi
haurà un tractament específic que elimini la incineració i
que de qualque manera també doni solució al tractament de
residus sanitaris a les illes menors (Menorca i Eivissa).

Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputades, senyors diputats.
Bé, primerament, vull celebrar la imminència d'aquest reglament,
que estudiarem amb cura. Avui per avui, evidentment, el nostre
suport és absolut, i la nostra coincidència, a les denúncies i als
plantejaments del Sr. Balanzat; s'obre, per tant, un debat respecte
del que és avui i cap endarrera i un altre debat, en el qual
voldríem participar, amb vista a demà i amb vista a aquest
reglament, perquè, per a nosaltres, ha estat increïble que fins avui
gairebé, fins veure com es tractarà aquest tema en el reglament,
l'eliminació, el tractament, millor, d'aquesta mena de residus,
d'uns residus tan delicats, s'hagi dut fins ara d'una manera poc
rigorosa, quan ja des de moltes instàncies -i jo voldria recordar
tan sols el projecte Clinos- s'advertia de la capacitat
infectocontagiosa dels residus sanitaris i, sobretot, de la
contaminació química ambiental.

Ja s'ha insistit en la toxicitat de part d'aqeusts residus i en la
necessitat d'un tractament diferenciat respecte dels urbans, un
tractament acurat i responsable, no just dels residus hospitalaris,
són el 80% d'aquests residus, sinó més àmpliament dels residus
sanitaris, ja que també hem de tenir esment als laboratoris,
consultoris, -radiologia, per exemple-, farmàcies, etc., altra mena
de productes sanitaris. Ara mateix, la situació d'aquesta mena de
residus és que tan sols són tractats, com s'ha dit, de manera
adequada a Son Dureta, recentment, pel sistema d'autoclavatge
que gestiona l'empresa Ismaprima. Encara, dins el marc d'aquesta
institució hospitalària, el centre Verge de la Salut segueix
cremant els residus sense cap control. Sembla que ha dit que hi
ha algun centre i clínica privada que ha optat per dur els residus
biocontaminants a l'autoclau de Son Dureta, però la majoria,
incomplint els compromisos de l'abril del 1995, opten, entenem
que de forma temerària, per seguir incinerant-los o tractant-los
com a la resta dels residus urbans. Pareix que hi ha centres que
els trameten directament a Son Reus. És possible que això sigui
per abaratir costos, per no pagar l'autoclau, però no és una
manera seriosa de fer front a un problema greu com aquest. Hi ha
centres que han obtingut dubtoses autoritzacions de la
Conselleria de Comerç i Indústria per incinerar en el centre de la
ciutat, com ja hem esmentat. Confiam que aquesta visió general
del reglament anirà corregint algun de tots aquests punts.

Però aquest comportament no és exclusiu de les clíniques
privades sinó que, com també s'ha denunciat i consideram
que és especialment greu per la qüestió d'exemple que ha de
donar l'Administració, també ho és dels centres que depenen
del Govern balear que opten per una incineració il•legal i
incontrolada. També estam contents d'haver escoltat avui
que a partir del mes de maig es passarà a l'autoclau, en
confiam, i que s'abandoni una excusa que fins ara s'ha
utilitzat de la necessitat del Pla de gestió de residus
sanitaris, el consideram important, però que no podia
ajornar la presa de decisions, quan finalment depenia d'una
decisió del Govern balear, d'una entesa entre la Conselleria
d'Indústria i la Conselleria de Sanitat. Pensam que
l'aplicació del Pla de gestió de residus sanitaris és
imprescindible, que obligui a auditories ambientals als
centres sanitaris, fent un inventari de residus d'abocaments
i d'emissions atmosfèriques. Confiam que el Govern doni
exemple, no com ha fet fins ara, i actuï d'una manera ferma
en aquests aspectes. Pensam que s'ha de donar prioritat a la
prevenció dels residus, a la substitució, sempre que sigui
possible, dels tòxics, al foment dels ecoproductes i
promoure el màxim de reciclatge dels productes hospitalaris
o sanitaris com ja es fa a molts de països. Pensam que hi ha
un percentatge molt elevat que són assimilables a urbans.
Sabem que s'han de tractar adequadament, mitjançant
l'autoclau, el mig quilo (...) per part del Sr. Balanzat, per dia
i llit, que es considera tòxic, sobre un total aproximat de
quatre quilos per dia i llit. De la mateixa manera, els
envasos dels medicaments sitoestàtics s'haurien de tornar a
origen per ser tractats pels laboratoris que els han produït.
En definitiva, hi ha uns tractaments adequats i possibles,
molt (...), importants, i per la gravetat d'aquest tema, creim
que s'han de posar en marxa immediatament i sortir
d'aquesta situació actual impresentable. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Francesc Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. El diputat Sr.
Balanzat ens ha presentat avui una iniciativa, un tema
important pels efectes perjudicials en la salut de les
persones i el medi ambient. El tema dels residus hospitalaris
s'ha passejat de forma reiterada per aquest parlament. Són
moltes les iniciatives que s'han anat presentant perquè es
donàs una solució a aquesta temàtica. Des de l'any 1991,
quan s'aprovà una proposició no de llei perquè el Govern
presentàs els plans específics que deien els criteris per fer el
Pla Director de residus sòlids urbans, aquests plans
específics no s'arribare a presentar, l'any 93 es va fer una
altra iniciativa parlamentària, i l'any 95 una altra vegada. A
l'any 95 ens deien que ja era imminent la sortida del decret
que regularia tot això. Avui, el Conseller ens diu que això
ja està en el Consell Consultiu, cosa que a nosaltres ens
alegra, perquè realment es tracta d'una normativa molt
important. Nosaltres pensam que, com que la iniciativa
només parla de residus hospitalaris, hauria de parlar de tots
els residus sanitaris, esperam que aquesta normativa reguli
tot el tema dels residus sanitaris, tenint en compte
ambulatoris, laboratoris, establiments veterinaris, consultes
privades, etc., a més del tema dels hospitals.
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Fins ara, pareixia que en aquest tema només havíem corregut
quan ens encalçaven, és a dir, hi havia fum a Son Dureta,
polèmica veïnal i, per tant, a l'acte sortíem amb la intenció de fer
un decret. Avui, pareix que el Conseller ens anuncia que això ja
està pràcticament encarrilat i, per tant, molt aviat comptarem
amb aquesta normativa. Sense cap dubte, tots coneixem la
situació actual, tothom n'ha parlat. Era una situació bastant
xereca, era una situació -com deien a algunes respostes del
Govern a preguntes relatives al tractament dels residus a les
diferents clíniques- millorable, és a dir, molt millorable, perquè,
sense cap dubte, ens falten moltes coses per fer. En aquests
temes hi ha moltes qüestions que podríem demanar. Es parla de
l'autoclau, l'autoclau és un bon sistema, però hi ha residus, com
són els sitoestàtics, les restes humanes no sotmeses a (...)
sanitària mortuòria, que no sabem si realment es poden tractar
per aquest tipus de sistema. El cert és que avui estan funcionant
tota una sèrie de fons crematoris que no saben on dipositen les
cendres, no saben quines anàlisis fan d'aquestes cendres, quins
controls d'emissions, quins filtres empren, és a dir, hi ha tota una
sèrie de situacions que, com tots hem dit, no són gens agradables.
Per tant, sigui benvinguda aquesta normativa, Catalunya i
Navarra ja la tenen, com ha dit el Conseller, es tracta una
normativa per omplir buits de normatives més generals, com la
Llei 42/75 de residus sòlids urbans o el reglament sobre els
residus tòxics i perillosos, que no acaben d'especificar, no fan
classificacions de residus i deixen un buit que la Comunitat
Autònoma ha d'omplir. Normativa que s'hauria de fer d'acord
amb la Directiva 91/689 de la Comunitat Econòmica Europea i
la llista europea de residus perillosos, aprovada l'any 1994 pel
Consell de Ministres de Medi Ambient. Una normativa que tracti
de manera integral tots els residus sanitaris de Balears, com deia,
que classifiqui els residus segons la seva perillositat, que fixi
sistemes de tractament i eliminació segons aquesta perillositat,
que estableixi el principi "qui contamina, paga", que clarifiqui
competències entre les diferents administracions (ajuntaments,
consells i Govern), que asseguri responsabilitat dels gestors i dels
productors, que prioritzi la prevenció en origen, entre altres
temes.

Aquesta normativa hauria d'anar acompanyada d'una
planificació per avaluar residus, per assegurar infraestructura
suficient de tractament per preveure, quant als més perillosos,
quin sistema de gestió és el millor des d'un punt de vista de
seguretat, de control econòmic i ambiental. Si és millor que cada
clínica, cada hospital tracti els seus residus o si, pel contrari,
seria molt millor unificar aquest tractament per tal que hi hagués
un control més exhaustiu per part de l'Administració, amb un
personal més preparat i donàs possibilitat als més petits, a les
consultes privades, als ambulatoris, a les clíniques veterinaris,
per tractar els seus residus a través d'aquest sistema. En
definitiva, es tracta de programar les accions adients per facilitar
el compliment de les normes així com poder exigir aquest
compliment. Quant a aquest tema he de dir que en relació al Pla
Nacional de residus perillosos, pareix que aquest Pla Nacional
dóna possibilitat, a l'hora de repartir fons de cohesió, a aquelles
comunitats que tenguin plans de gestió de residus perillosos. Els
hospitalaris i els clínics són residus perillosos, per tant, ens
convendria tenir una bona planificació d'aquests temes per poder
accedir a ajudes per obtenir els millors sistemes de tractament i
eliminació.

Tant en el tema dels residus sanitaris com (...) del Pla
Director de residus urbans, n'hi ha altres que també ens
preocupen, els derivats de la bijuteria, els derivats de la
indústria del moble, de la pell. El camí que ens queda per
recórrer és llarg, si bé també és vera que d'acord amb la
legislació vigent d'impacte ambiental, d'emissions a
l'atmosfera, de residus urbans, de residus tòxics i perillosos,
d'aigües, d'aigües residuals, segurament es podria dur un
control més exhaustiu de tots aquests temes. De totes
formes, vull recalcar que nosaltres veim bé que aquesta
normativa es tramiti el més ràpidament possible. També ens
agradaria participar en el debat d'una normativa molt
important. Estarem a l'espera de la subsegüent moció, si n'hi
ha, d'aquesta interpel•lació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Diputada Carlota
Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. El Sr. Conseller de Sanitat ha fet una
acurada exposició de tota la situació legislativa relativa a
l'eliminació de residus hospitalaris, de la qual poden
extreure, de forma immediata, que existeixen llacunes quant
a la legislació vigent i, per tant, estableixi quin és el sistema
de tractament dels residus sanitaris per eliminar el seu
potencial de risc. Davant la manca de determinació del
sistema de tractament dels residus sanitaris, els centres
hospitalaris de les illes varen optar, prioritàriament, pel
sistema d'incineració, tot i que s'han dinamitzat nombroses
reunions per part del sector, com s'ha vist a través dels
mitjans de comunicació, afectat per aconseguir dur a terme
propostes d'acord. Així, davant la problemàtica concreta de
l'hospital de Son Dureta, dependent de l'Insalud, es va
arribar a l'acord que s'optàs per un sistema d'esterilització
per autoclau. Vostè, Sr. Balanzat, afirmant que tan sols
l'hospital de Son Dureta elimina els seus residus hospitalaris
amb garanties sanitàries mitjançant el sistema d'autoclau,
ens sembla que fa una afirmació del tot distorsionadora i
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poc objectiva, ja que els residus generats per aquest centre
hospitalari representen un percentatge aproximat, el 80%, del
total que es genera. No obstant això, el Govern balear conscient
i sensibilitzat per aquesta problemàtica, i atès l'augment
progressiu de la quantitat i perillositat d'aquests residus deguts,
entre altres causes, a l'increment de les activitats sanitàries, així
com, per altra part, la protecció del medi ambient, és un principi
general de l'ordenació del sistema sanitari de les Illes Balears,
segons el que preveu la Llei 4/92, de 15 de juliol, de la nostra
comunitat, per la qual els poders públics han d'adoptar totes
aquelles mesures necessàries per a la millora de la qualitat de
vida dels nostres ciutadans, i tenint en compte que la Llei
General de sanitat encomana a l'Administració que doni una
especial atenció a l'elaboració i execució precisa sobre el
tractament de substàncies tòxiques i perilloses, i atès que els
residus produïts en els centres i serveis sanitaris constitueixen un
risc tant per al medi ambient com per a la pròpia salut dels
ciutadans, a proposta conjunta de les conselleries de Sanitat i
Seguretat Social, Comerç i Indústria, i Obres Públiques i
Ordenació del Territori han elaborat un decret d'ordenació, com
molt bé ha dit el Sr. Conseller, de la gestió dels residus sanitaris
a la nostra comunitat. El qual, com ja s'ha dit, està pendent de la
seva remissió per al perceptiu dictamen del Consell Consultiu i
posterior aprovació pel Consell de Govern. 

També hem de dir, en relació als hospitals del Govern balear
gestionats per Gesma, també ho ha comentat el Sr. Conseller,
que a partir del proper mes de maig se suprimirà la incineració
i s'adaptarà el nou sistema que donarà resposta, si més no, a les
necessitats que té la població. Per tant, en tot cas, podem
acceptar per part del grup interpel•lant que (...) un retard en
aquest tema, però tots sabem, senyores i senyors diputats, que la
gestió dels residus és complicada, aquesta problemàtica no
només la pateix la nostra comunitat sinó que ha esdevingut una
problemàtica arreu de tot l'Estat. Per tot açò, Sr. Conseller, el
nostre grup vol expressar el nostre suport per l'encert que
suposarà per a la nostra comunitat comptar amb un decret que
reguli la gestió dels residus sanitaris i que convertirà les Illes
Balears en una de les poques comunitats que compti amb una
normativa d'aquesta matèria ja que la gestió dels residus sanitaris
no està regulada a nivell estatal. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Sr.
Cabrer i la portaveu del PP diuen una cosa que m'ha sorprès
bastant, justifiquen el fet que fins ara no existís una bona
solució a l'eliminació i al tractament de residus a llacunes
legals. És a dir, diu que la Llei del 86 i el Reglament del 88
no deien com s'havien d'eliminar els residus, però, el que sí
devien dir la Llei, el Reglament, la Directiva europea i tota
la normativa que hi ha és que, en qualsevol cas, s'ha de
garantir la salut de les persones i del medi ambient. Això, la
Llei ho deia fa deu anys, per tant, el Govern tot aquest
temps ha permès que la solució que s'adoptàs per als residus
fos incinerar amb bestialitat. Hi ha hagut una
responsabilitat, una permissivitat per part del Govern que
durant aquests deus anys, per aquesta suposada llacuna
legal, ha triat un sistema d'eliminació perjudicial per a la
salut de les persones, perjudicial per al medi ambient. La
incineració és un sistema que produeix bioxines, metalls
pesants, els metalls pesants estan presents a la combustió,
per tant, alguna responsabilitat ha de tenir el Govern en
aquest tema. Jo crec que permissivitat i complicitat són
paraules molt adients en aquest tema.

Aquest govern du deu anys, com a mínim, de retard per
solucionar el problema dels residus hospitalaris. Crec que és
una lleugeresa per part del Conseller atribuir aquest retard
a unes suposades llacunes legals. Em pareix, Sr. Conseller,
excessiu, és tirar pilotes fora. Crec que la seva conselleria té
una responsabilitat més important en aquest tema, i ha
permès que cadascun fes el que cregués que havia de fer.
Justificar la gestió que hi ha hagut fins ara amb suposades
llacunes legals em pareix absolutament, com a mínim,
insuficient. Ens anuncia que a partir d'ara tendrem un
reglament i tot això se solucionarà. Enhorabona, estic
content que totes aquestes coses funcionin millor. No puc
jutjar un document que no conec, per tant, l'únic que puc fer
és un acte de fe, desitjant que aquest document sigui el més
adequat possible per garantir allò que diuen les lleis, que
han dit tota la vida des de fa (...), és a dir, que qualsevol
sistema que s'utilitzi garanteixi, de veritat, la salut i la
qualitat de vida de les persones i del medi ambient. Així ho
esperam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, per
tancar el debat d'aquesta interpel•lació, té la paraula el Sr.
Conseller de Sanitat i Seguretat Social.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Realment, crec que el to d'aquest debat ha estat l'adequat.
Han dit algunes coses que poden molestar una miqueta
quant hem fet un esforç darrera aquest tema, però si he sortit
una altra vegada a la tribuna és per donar resposta general
a algunes de les qüestions que aquí s'han plantejat.
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No sé si hem donat exemple o no hem donat exemple (...), el
que sé és que des de que tenim transferits els centres del Serbasa
hem de donar exemple contínuament, és a dir, hem d'anar
immaculats, fins ara no calia però ara hi ha que anar més
immaculat que ningú. Bé, és cert que aquesta és la missió de
l'oposició, i és veritat que la missió del Govern és procurar que
no li trobin absolutament cap taqueta, però es fa difícil perquè
tothom ho intenta (...). El reglament que nosaltres hem fet,
efectivament, no és un reglament de residus hospitalaris, és un
reglament de residus sanitaris. Per tant, contempla tot el que s'ha
de contempla o tot el que es pot contemplar en aquest sentit.
Evidentment, nosaltres també veim bé una unificació de criteri,
no només una unificació de criteri sinó una unificació de gestió
(...), però encara no hi ha una cultura, encara no se saben bé els
costos, encara no s'ha fet una gestió, i de moment pensi que el
transport tampoc no és massa fàcil segons el propi reglament. El
transport d'aquests residus és complex, complicat i, per tant,
costos. (...) la major part de centres grans, per exemple Son
Dureta, i nosaltres també, després vendran les particularitats de
les illes i el transport seria, si no impossible, quasi impossible o
molt costós, farà que alguns hospitals les gestionin ells mateixos.
No tenc dubtes que, per ventura, globalment el millor és
l'autoclavat o qualsevol altre sistema d'esterilització que existís.
L'autoclau no contamina per res el medi ambient, aconsegueix
temperatures molt elevades destruint tots els gèrmens, bactèries
i virus que no poden sobreviure a temperatures que probablement
arriben als 1.000-2.000 graus de temperatura i, com saben vostès,
la major part dels éssers vius, a partir dels 80 o 100 graus,
desapareixen. Amb aquest sistema, des del punt de vista biològic,
transforma tots aquests residus en residus normals, urbans, i des
del punt de vista de la imatge, perquè a vegades no és la biologia
sinó la imatge, pensi que dintre aquests residus hi ha des de
placentes fins a còlons extirpats per càncer, el que vostè vulgui...,
la seva pròpia dessecació els transformarà en molt més visibles
i més fàcils per al transport o per a la incineració final que es
realitzarà fora.

En aquest tema no vull culpar..., si hi ha hagut una mica de
retard, a la meva primera intervenció ja li he dit que estam
parlant del 75 al 96, 21 anys. De fet, en molt poc temps, hem
posat en marxa molts de temes que afecten a la salut públic i al
medi ambient, tot el tractament de les aigües residuals, el
tractament del clembuterol, el tractament de moltes coses que
hem de regular dia a dia, per tant, si hi ha un cert retard... Però jo
diré una cosa, quan nosaltres teníem les primeres converses amb
l'Insalud sobre el tema de Son Dureta, que cridaner
fonamentalment pel fum negre, que era el motiu fonamental pel
qual els veïnats protestaven, llavors el director provincial, no em
referesc a l'actual, em referesc a l'anterior, el doctor Ferran Moll,
culpava al Conseller Insular de Mallorca de no tenir una solució
pels residus transformats en urbans, quina solució li donaven? És
a dir, en aquests moments, no vostè, Sr. Balanzat, però la resta
de forces polítiques d'aquí dintre estaríem donant-nos la culpa
que donat que encara no tenim la incineració de Son Reus ben
assabentada, nosaltres hem d'anar per endavant. I és veritat que
en temes sanitaris, com parlarem després a la pròxima
interpel•lació, sempre resulta que hem de fer una mica de punta
de llança, perquè darrera hi ha sempre "és la salut pública, les
dioxines..., farem un càncer...". No ho sé, no ho sé si farem un
càncer o no farem un càncer, no ho sé. He treballat molts d'anys
a Son Dureta i cada matí em despertava i m'anava veient aquell
fum negre i supos que respirant una mica d'aquell fum negre. No
ho sé, no sé el que pot succeir o pot deixar de succeir. Aquestes
asseveracions tan certes que les dioxines produeixen, segur,
càncer inevitable, tot això..., escolti, vull dir que amb això de la
bibliografia mèdica "dinero y santidad, la mitad de la mitad". És
a dir, hi ha bibliografia que dirà que no té massa relació amb el
càncer, ni cap demostració pràctica, i altres que diran que no
podem respirar res perquè ens morirem d'un càncer (...).

Supòs que hi ha moltes coses dins el medi ambient que
influeixen sobre la biologia humana i, per tant, poden ser
productores de distintes alteracions que indueixin o no
indueixin malalties més o menys greus. Les més conegudes
i les més acceptades, evidentment, són les que es combaten
des de fa més temps. Em pareix molt bé cuidar el medi
ambient, si encara no sabem donar resposta a si és capaç
una substància o una altra, bé una situació o una altra, de
crear patologies d'una índole o d'una altra, per ventura, el
millor és la prevenció. Ja li dic, unes de les discussions més
típiques amb el Director de l'Insalud era aquesta: la culpa
era que encara no tenia possibilitats de deixar de cremar a
Son Dureta, posar l'autoclau perquè després què feia amb
aquells residus (..). En aquests moments, crec que les ganes
de menjar i la fam han anat unides i fa que podem presentar
un reglament, que jo li augur que és dels més avançats que
hi pot haver actualment, i contempla totes les possibilitats,
perquè són moltes les possibilitats que hem de contemplar
en aquest tema. Gràcies a tots per a les seves intervencions.
Tots ens podem felicitar perquè, al menys, aquesta
comunitat autònoma serà de les pioneres en tenir un
reglament adequat (...). Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 1730/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política
sanitària del Govern de les Illes Balears.

Passam a debatre la interpel•lació núm. 1730/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a política sanitària del Govern de les Illes Balears.
Té la paraula el diputat i portaveu Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, seguirem
amb el mateix tema, si bé d'una manera més general. Però,
voldria començar una vegada més amb una notícia que ha sortit
aquests dies als mitjans de comunicació. Diu que, l'any 1988, la
despesa sanitària pública per persona va suposar 46.000 pessetes
a les Illes Balears davant les 49.000 de la mitjana estatal. Avui,
vuit anys més tard, aquesta diferència ja és de 12.000 pessetes
anuals, mentre que la despesa sanitària a Balears és de 65.100
pessetes per persona, la mitjana estatal és de 77.200. No parlem,
si comparam amb la punta, seria Navarra, on la diferència en
despesa anual per habitant és de més de 30.000 pessetes. Això ha
fet que haguem acumulat, en els darrers deu anys, un dèficit
d'inversions de més de 60.000 pessetes a les Illes Balears. La
justificació pot ser que siguem la primera comunitat autònoma
quant a assegurances privades. Possiblement, el representant del
Govern ens dirà que no ha estat responsabilitat seva, que aquests
darrers anys governava un partit distint en el Govern central. En
tot cas, en part té raó, l'únic que li podríem retreure seria la poca
o la mala capacitat negociadora. Esperam que aquesta situació
canviï. De totes maneres, quan parlàvem de les possibilitats
d'asumir les competències en sanitat, l'anterior president, des de
l'escò, sempre ens feia així, ens deia que no volia les
competències en sanitat. La primera pregunta d'aquesta
interpel•lació podria ser: el Govern balear aspira a assumir a curt
termini les competències en sanitat? Evidentment, amb quines
condicions, com i quan? Li faig aquesta pregunta prèvia perquè
de la voluntat del Govern pot dependre el plantejament que
facem sobre el model de gestió sanitària que volem per a les Illes
Balears.

Per tant, a partir d'aquí, presentam una interpel•lació molt
àmplia, volem que sigui molt general, i confiam que en el futur
es podrà concretar en distints blocs més sectorials. Avui volem
plantejar un debat sobre el model sanitari, no des d'un aspecte de
la qüestió, sinó des d'una voluntat política de gestionar la sanitat
d'una determinada manera. Evidentment, hi ha una llei marc
estatal que fins i tot condiciona a aquelles comunitats autònomes
que tenen la competència transferida. Així idò, direm que la
sanitat es refereix bàsicament a la salut de la persona i al seu
àmbit. Podem definir la situació de salut com un equilibri
espiritual i físic, una harmonia en el cos humà inseparable de
l'equilibri dels sistemes ecològics. La salut de les persones
suposa el dret a defensar-la de les agressions que pot rebre, tant
de l'abús que en fan les pròpies persones sobre el medi natural,
com l'abús que fan sobre si mateixes. Amb aquesta declaració de
principis, podríem dir que la salut, per tant, és un estat de goig
que s'ha de conservar quan es té mitjançant la medicina
preventiva i la preservació del medi ambient. Quan es perd, s'ha
de recuperar mitjançant la medicina assistencial. La medicina
preventiva seria aquell conjunt d'activitats, entre les quals
podríem destacar els controls clínics periòdics de les persones,
les campanyes de vacunació, la formació sanitària de la població,
la investigació heteològica dels trastorns de la salut, la vigilància
sobre els aliments i tota casta de possible frau en la seva qualitat,
l'establir controls obligatoris de qualitat sobre les prestacions
sanitàries de clíniques, de dispensaris, de consultes mèdiques,
instal•lacions de medicina nuclear, laboratoris de productes
farmacèutics, farmàcies, etc., finalment la medicina del treball i
la medicina esportiva i escolar.

Quant a la medicina assistencial, tenim la medicina
assistencial pública, la privada, que imparteixen mútues i
altres entitats asseguradores, i la medicina assistencial
privada exercida individualment o per professionals
associats. Hem d'admetre, però, l'existència de les dues
formes d'assitència sanitària. De fet, més d'un 30% de la
població té pòlisses amb mútues privades, a pesar que una
part important també té dret a la sanitat pública. He dit
abans que les Illes Balears som la comunitat autònoma amb
més assegurances privades tot i tenir dret a l'assitència
pública. Podem dir, per tant, que els costos per raons de
sanitat són excessius a les Illes Balears. Quant a la medicina
assistencial pública i privada, presenten diferències
estructurals i qualitatives. La medicina privada té unes
exigències de rendibilitat econòmica immediata que no té la
medicina pública. La medicina pública pot atendre
exigències de costos i riscos que a l'empresa privada no li
són pròpies, la investigació, bàsicament, ha d'anar a càrrec
de l'Estat. És un fet molt positiu que l'Estat assumeixi aquest
concepte de no rendibilitat a curt termini però sempre que
la gestió dels recursos estigui controlada. En el cas de la
medicina hospitalària, el personal que treballa a compte de
les societats asseguradores, treballa en unes condicions
comparativament pitjors que les que tenen a la sanitat
pública. Aquesta situació repercuteix en costos moltes
vegades excessius per la baixa rendibilitat obtinguda en el
cas de la sanitat estatal o de la sanitat pública. Per una altra
banda, en el cas de la sanitat privada, permet i fomenta
abusos per part de les empreses asseguradores. Podem dir
que en els dos casos la coordinació és defectuosa i
repercuteix en un augment de costos. També es pot afirmar
que la durada de les estades en els hospitals és excessiva en
comparació a altres tipus de models. Finalment, la
concentració de malalts en grans hospitals suposa majors
problemes de control de personal, de coordinació i una
inevitable massificació de les persones assistides.

Quant a la medicina assistencial primària pública, podem
dir que és on el model sanitària actual té més poc prestigi.
No entrarem en detalls, però es produeix saturació,
s'observa com el metge de l'asistènca primària podem dir
que es treuen els malalts de sobre, els envien molt
ràpidament a un especialista o a urgències, i provoquen una
excessiva despesa de farmàcia. No es pot negar que ha
millorat bastant amb la implantació dels punts d'atenció
continua, però també, en contrapartida, s'ha ressentit molt la
figura del metge de família que, segons en quins casos, es
pot dir que està absent de la sanitària estatal. Pel que fa a la
medicina assistencial privada, podem dir que l'assitència
sanitària a nivell privat a quedat en mans, pràcticament, de
les societats asseguradores. La quantitat de metges que no
han tengut accés al MIR o que, fins i tot havent cursat una
especialitat, no troben feina és important, perquè hi ha molts
metges que exerceixen la funció doblement, a la sanitat
pública i a la privada.
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En aquest preàmbul, que intentam fer el més esquemàtic
possible, podríem dir que hi ha unes necessitats d'actuació sobre
els següents punts. En primer lloc, és molt important la formació
sanitària de la població. Tots els esforços que facem en aquest
sentit tenen assegurada la rendibilitat tant pel benestar de la
persona com per la disminució de costos. Segon, és
imprescindible que a l'actual codi alimentari se li doni una
dimensió més d'acord amb l'actual concepte de la salut. Aquest
punt també inclou la incidència que té el medi ambient sobre la
salut, s'ha de considerar. En tercer lloc, pensam que s'han
d'ampliar els serveis de gestió i prevenció sanitària. S'ha de tenir
prevista la ubicació de centres de vacunació i controls preventius
per persones que tenguin dificultats per desplaçar-se. En quart
lloc, és important estendre la vigilància de la qualitat a les
prestacions sanitàries. Podríem dir que és necessària una llei de
sanitat que reguli el propi nivell sanitari, tant en els hospitals
com a tot el dispositiu sanitària públic i privat, insistesc, públic
i privat. Existeix un buit de legislació perillós en el camp del
control sanitari de la mateixa sanitat pública i privada. En relació
als hospitals, dispensaris, departaments de medicina nuclear,
laboratoris de preparació de medicaments, farmàcies, fàbriques
d'aliments i begudes, etc., aquest control de qualitat també és
important. També s'ha de reglamentar la normativa de les
inspeccions d'aliments, catering, mercats, etc. És necessària una
coordinació de les diferents activitats de control sanitari. Avui hi
ha una dispersió d'activitats, municipis, conselleria i
administració perifèrica. S'ha de separar aquest camp de la
vigilància de tota influència política. És imprescindible una
absoluta autonomia dels responsables de la vigilància sanitària.
També hem de ser conscients que existeix un negoci sanitari
pervers i perillós: encara es cobren comissions dins centres
hospitalaris per subministrament i encara existeix la dicotomia
on el malalt és tractat com una cosa a la qual li hem de sucar tots
els beneficis que podem. Aquest model sanitari, en definitiva,
allunya al metge del malalt, propicia la cosificació i, sobretot, la
manca de respecte mutu entre metge i malalt.

Evidentment, hem carregat les tintes en totes aquelles
qüestions que nosaltres consideram que hi ha més mancances. A
la rèplica, perquè estam molt encotillats per aquest temps, li
proposarem un decàleg d'actuacions per al que nosaltres
definiríem com "el nostre model sanitari". Tampoc no he tengut
temps de parlar sobre la política de personal. Així mateix, si el
president em permet només un minut...

(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, ja du un 30% de temps més del que li pertoca.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...m'he excedit, bé, en tot cas, a la rèplica faré unes
consideracions sobre la política de personal, perquè pensam
que dins tot aquest model és imprescindible comptar amb un
cos de professionals, que tal vegada siguin els professionals
més voluntaris o més vocacionals que hi ha de totes les
professions. Creim que, en aquest sentit,  també el Govern
de les Illes Balears ha fallat un poc, però, en tot cas, hi
aprofundirem més a la rèplica. He presentat els temes d'una
manera molt esquemàtica per la limitació del temps, però
esperam que a futurs debats parlamentaris podrem
aprofundir més sobre el model sanitari que uns i altres
defensam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el representant del
Govern, l'Hble. Sr. Conseller, durant deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Sampol. Li agraesc, abans de tot, (...) per
primera vegada que tenguem un debat sanitari a aquest
parlament. Hem parlat de moltes coses estranyes però
poques vegades amb tanta profunditat com vostè ha motivat
aquest debat sanitari. Intentaré contestar, el més ràpidament
possible, les qüestions fonamentals que vostè ha plantejat.

Coneixem i sabem que la contribució del Govern estatal,
del pressupost estatal, en sanitat a aquesta comunitat
autònoma sempre està entre 10 i 12 mil pessetes per sota de
la mitjana nacional. Això és així des de fa molts anys, i per
molt que haguem protestat per aquest tema, hem aconseguit
molt poc fins darrerament que, al menys, ens han reconegut
una capitalització dels pagaments i del finançament, es va
aconseguir en el darrer consell interterritorial. Cosa amb la
que tampoc hi estaríem d'acord, perquè en aquesta
comunitat autònoma hem de tenir en compte el (...) que és
un tema que ens dóna més temps..., en parlarem amb més
temps. Em demana si aspiram a les transferències en sanitat.
La resposta és clar: sí, volem les transferències sanitaris el
més aviat possible, evidentment, amb les condicions que
pertoquen. En aquest moment, si partim d'una base d'una
capitalització de 10 mil pessetes menys per habitant i any en
aquesta comunitat autònoma, no podríem voler aquestes
transferències perquè seria d'índole suïcida. Quan s'hagin
construït els hospitals o bé es contemplen a les
transferències la dotació d'hospitals com Manacor, Son
Llàtzer i Hospital d'Inca, llavors, nosaltres podrem estar
d'acord que es contempli d'una manera o d'una altra amb
una transferència perquè la podem considerar raonable o
normal. De fet, aquestes 10.000 pessetes, que d'alguna
manera ens falten per habitant/any, no són més que fruit, si
fa un cert exercici, de la mancança de tres hospitals
reconeguts que s'han de construir en aquesta comunitat
autònoma, un d'ells ja en construcció però encara no està
dotat ni en funcionament, com és el de Manacor, el de Son
Llàtzer en començament, i el d'Inca que encara no se'n parla
(...) tan pròxim.
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Per tant, aspiram a les transferències. Vostè dirà que això és
una frase i ara ho diu per quedar bé. No, és una vocació, una
vocació que hem demostrat. És a dir, devem ser l'única
comunitat autònoma d'Espanya que té transferida tota la sanitat,
exceptuant l'Insalud, em referesc als hospitals del CIM, i molt
pròximament la Casa de Socors, que és tot el que era de
corporacions locals i per Llei general de sanitat, aquest compleix
10 anys, s'havia de transferir a la comunitat autònoma, els únics
que ho hem fet som nosaltres. Es donen situacions tan curioses
com, per exemple, Canàries que ja té transferit l'Insalud i encara
no s'ha transferit els hospitals del Cabildo, que és l'equivalent als
nostres consells insulars. I es donen circumstàncies tan xocants
com, per exemple, Catalunya, pionera de models sanitaris,
pionera de transferències sanitàries, pionera de comunitat
autònoma amb força, encara no té transferits tots els hospitals de
les antigues, bé, allà no tan antigues, allà modernes o existents
diputacions, per exemple, l'Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona no està transferit, encara continua sent de la
Diputació. És a dir, que si ens atenem al que depèn de nosaltres
mateixos, que era aconseguir un acord amb als hospitals del
Consell Insular de Mallorca per a la seva transferència, ho hem
fet, amb tot el que això pugui haver simbolitzar, (...) tot el que li
hem de reconèixer, al menys, de valentia, perquè transferir-se
sanitat no és transferir-se comoditat com poden vostès reconèixer
i reconeixen en privat més d'una vegada. És transferir-se
problemes, però és transferir-se voluntat de treballar i voluntat de
gestionar. Això ho hem demostrat i, per tant, les transferències
nacionals, és a dir, de la sanitat nacional, nosaltres les voldríem
transferides el més aviat possible perquè, a més, creim que es pot
gestionar millor des d'un punt pròxim que des d'un punt llunyà.

Estic d'acord amb vostè amb moltes de les coses. Passam a la
segona part del model sanitari (...). Estic d'acord amb moltes de
les coses que vostè ha dit. Estic d'acord amb una cosa, fixi's amb
el que dic, per mi, ho he dit més d'una vegada i per això ho puc
dir dins aquest parlament, la Llei general de sanitat, fet a pel
Grup Socialista, evidentment, que era qui governava i tenia la
majoria absoluta dins el parlament nacional, és una llei general
de sanitat que té mancances però també té moltes virtuts. I una
de les virtuts més grans, que sempre he remarcat, és d'una vegada
per totes intenta acabar amb les 10, 15 o 20 sanitats que en
realitat hi havia en aquest país: sanitat de l'Insalud, sanitat de
consells insulars o de diputacions, sanitat de governs, sanitat
d'ajuntaments, sanitat d'organimes com Aisna, sanitats militars
i altres sanitat que ni tan sols ara se m'ocorren perquè estan més
escampades per tot el territori nacional. La Llei general de sanitat
diu que hi ha d'haver un únic òrgan gestor: el sistema nacional de
salut. El sistema nacional de salut ha d'estar compost per
cadascun dels sistemes regionals de salut. Nosaltres el que vàrem
fer va ser crear el sistema balear de salut, després desenvolupar
la Llei del sistema balear de salut que aprovà aquest parlament,
amb la participació de tots vostès, dels que hi fossin en aquells
moments, i després anar desenvolupant l'absorció de
transferències progressives. Per tant, no només ho volem sinó
que jo diria que tota la feina que hem fet fins aquests moments
ha estat preparar-nos per aquest (...).

Les coses no van tan malament com es diu. Jo no puc fer
triomfalisme, en sanitat crec que mai ningú podrà fer
triomfalisme. És difícil per un motiu molt clar que em
sembla que he expressat alguna vegada dins aquest
parlament. La demanda sanitària és il•limitada, els recursos,
siguin quin siguin, el finançament, sempre seran limitats, els
que siguin però limitats. Les prestacions, per tant, estaran
limitades a aquest finançament, mentre tendrem una
demanada il•limitada. Aquest problema, aquest triangle que
ningú sap tancar, tothom diu que "amb una bona gestió ho
solucionaríem", evidentment, se suposa que intentam fer la
millor gestió possible i aconseguir les majors prestacions
amb un finançament limitat, però si la demanda és
il•limitada, ens trobam cada vegada que l'ona ens atropella.
Aquest temporal de demanda il•limitada no atura, (...) en
benefici de la societat però amb uns costos que veurem si
tots els governs són capaços d'assumir-los. Només li vull
posar com exemple la teràpia gènica, el que ve en teràpia
gènica respecte al càncer i respecte a moltes malalties
genètiques serà la seva curació. Això ve dins un període de
10 anys, aproximadament. Estam fent els primers assaigs
clínics amb alguns càncers determinats, dins un període (...)
tendrem, quin serà el seu cost? Serà com els primers
antibiòtics, costaran molts doblers. Com podrem assumir
aquest cost? O com podrem assumir el cost d'un (...) d'una
vacuna, per exemple, del virus de la SIDA? No la desitjam?
Clar, que la desitjam. No desitjam una teràpia gènica? Clar,
la desitjam. Però què costarà tot això?, com ho podrem
assumir? Per tant, el debat és molt important, però ja li dic
que la demanda es dispararà facem el que facem. A més
ningú té ganes de contenir-la. Per altra part, tendrem un
finançament limitat i aquí sorgeix la problemàtica. 

Però no va tan malament. Li diré algunes coses que
demostrarem que el que hem fet fins ara, malgrat algunes
persones han volgut demostrar el contrari, no ha anat tan
malament. Miri, amb dades concretes, les estades als
hospitals autonòmics han passat de 106 mil a l'any 92, ja en
gestionàvem un i havíem aconseguit en aquells moments un
augment d'estades molt elevat, a unes 120 mil l'any 1995,
passar de 106 mil a 120 mil en molt poc temps, tres anys
pràcticament, és augmentar molt les estades dins hospitals
que, com ha dit vostè molt bé, la sanitat pública en aquesta
comunitat autònoma per mancança de llits està
sobresaturada. S'ha reduït l'estada mitjana tant en les
especialitats mèdiques com a les psiquiàtriques, mantenint
(...) uns nivells més que acceptables. D'altra banda,
l'ocupació general dels hospitals ha passat del 65% al 1992
a gairebé el 80% al 1995, (...) involucrar-nos en la sanitat
pública d'aquesta comunitat autònoma, que els nostres
hospitals funcionin amb un rendiment cada vegada superior.
Ens agradaria que fos el 90% o el 85%, no és bo passar del
85% d'estada perquè (...) un hospital massa colAlapsat, però
ja estam en el 85% d'ocupació en els nostres hospitals. Això
és molt positiu.
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Què hem fet nosaltres per involucrar-nos-hi més? Hem
aconseguit, vostè ho ha dit en un moment determinat, ha estat
l'única cosa que crec que no hauria d'haver dit de la seva
exposició, que consider molt bona, brillant i aclaridora, és que
hem tengut una mala capacitat negociadora. No ho cregui, amb
les dificultats que hem pogut tenir, hem aconseguit un contracte
programa. Un contracte programa en aquests moments, vull que
sàpiga aquesta cambra perquè a vegades ho dius i la major part
de gent no ho vol sentir o no s'assabenten, només el tenen tres
hospitals. L'hospital, dit actualment, Gregorio Marañón de
Madrid, l'hospital més gran d'Europa en nombre de llits, 2.500
llits, el més gran d'Europa. Un altre hospital que té contracte
programa és la clínica La Concepción, i el motiu va ser molt clar
perquè era una clínica que provenia del món privat i s'ensorrava,
així i tot ha donat un gran servei a tota Espanya i sobretot a la
seva capital, Madrid. Després, el complex hospitalari de
Mallorca és el tercer que ha tengut un contracte programa i això
és molt difícil d'aconseguir. És molt difícil sortir de la rutina i
que ens equiparin el nostre hospital provincial amb l'hospital de
Burgos, de Valladolid, de Sòria, d'allà on sigui, tot això són
provincials (...) nosaltres sortim i aconseguim que passin un
pagament més elevat però nosaltres ens hem de comprometre a
activitats més elevades i això crea malestar al personal -diu que
després en parlarem-, tot aquest tema crea un cert malestar al
personal, haver de treballar de cop molt més compromesos, amb
majors dificultats, crea malestar al personal. Ho sabem i ho
sabíem prèviament. Nosaltres no estam compromesos amb el
personal, fonamentalment. Nosaltres, com li he dit, estam
compromesos amb la població, amb la sanitat pública, amb la
gent. I la gent valora positivament les actuacions. No ho dic jo,
ho diuen les enquestes que hem realitzat en els nostres hospitals.
No ho diuen les enquestes que hem realitzat en els hospitals, ho
diuen familiars de parlamentaris d'aquí dins que han estat en els
nostres hospitals i després m'han vengut a donar les gràcies o
l'enhorabona pel tractament que s'hi feia. Ho saben, saben que
són hospitals apreciats, hospitals que agraden. És distint que
algunes persones, no totes, perquè dins els hospitals hi ha molts
bons professionals, renillin una miqueta quan han de treballar, si
no al cent per cent, en situacions molt més elevades com (...).
Ens hi hem involucrat molt més, -perdoni, un segon i acab, Sr.
President-, amb una sectorització progressiva, la vàrem prometre
i l'estam complint. Era part del contracte programa. Ens hem
involucrat més aconseguint una docència, per primera vegada
aquests hospitals tenen residents metges de família, cadascun
d'ells per separat, (...) hagués estat impossible tenir docència. He
estat molts d'anys president de la Comissió de docència a Son
Dureta per saber els requisits exigits per tenir acreditació docent.
La tenim, i el que hem d'aconseguir és no perdre-la. Per primera
vegada, un hospital a Mallorca, gestionat per Mallorca, té
acreditació docent. Ens hem involucrat progressivament en totes
aquestes temàtiques.

Per acabar, li donaria, però no tenc temps, em passa el
mateix, estam encotillats pel temps, una sèrie de dades com
taxes de mortalitat, taxes de mortalitat abans de les 48
hores, taxes (...) codificades, etc, que facin una miqueta de
dogma de fe perquè totes elles, absolutament totes elles, des
del 1994, ja era gestionable o havíem començat la gestió
nosaltres mateixos, a 1995 han millorat tots aquests
indicadors de qualitat dels nostres hospitals. No em puc
prolongar més. Gràcies (...).

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició dels
grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Munar té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la referència a la
problemàtica dels hospitals, la interpel•lació igual que unes
preguntes que el nostre propi partit va fer, sorgia arrel
d'unes discrepàncies amb el personal i d'una problemàtica
que ens congratulam que a hores d'ara ja s'hagi resolt amb
un acord entre totes les parts implicades.

Unió Mallorquina, per altra banda, creu que el sentit de
l'autonomia ha de ser acostar i millorar els serveis que es
donen a tots els ciutadans. En aquest sentit, els serveis
sanitaris són uns dels més importants i més bàsics perquè
afecten a tots els membres de tota Mallorca. Crec que és
important que el Govern de la Comunitat demostri la seva
capacitat per assolir aquest alt nivell que tots desitjam,
aplicant, per una part, la legislació vigent i demostrant que
és capaç d'assumir la gestió de competències en matèria
d'Insalud, ja que en aquests moments encara es troben en
mans del Govern central. És el nostre desig que la
Comunitat continuï en aquesta línia de diàleg amb el sector
sanitari de la Comunitari. Ara, aprofitant que hi ha hagut un
canvi de signe en el Govern central, acceleri el traspàs de
competències de l'Insalud. Crec que únicament necessitam
definir concretament quin és el nostre model sanitari, donar-
lo a conèixer, en primer lloc, als membres d'aquesta cambra
i després a la població en general. A nosaltres l'unic que ens
preocupa és que quan arribi la transferència de
competències serveixi per al que tots volem: millorar el
servei. No es tracta de tenir més competències sinó de
millorar la qualitat dels serveis que es donen als ciutadans.
Si això va per aquí, han de saber que tendran el nostre
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sra. Margalida Thomàs, té
la paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El text de la interpel•lació parlava de la necessitat de debatre la
qualitat de les prestacions sanitàries i la conflictivitat existent en
els hospitals depenents de la Comunitat Autònoma. Per tant, no
havíem preparat una intervenció sobre els tipus de model sanitari
que du endavant el Govern balear ni contraposar-lo al model
sanitari que té Esquerra Unida, evidentment no són coincidents.
Es dóna per fet, allò que nosaltres veníem a debatre i ens sembla
interessant que s'hagi pogut presentar en aquesta interpel•lació,
la qualitat de les prestacions sanitàries que dóna la Comunitat
Autònoma. Tot allò que fa referència a la gestió de la sanitat que
du directament el Govern balear. El Sr. Conseller, en el debat
anterior, ha parlat amb una certa ironia de si tots els centres
hospitalaris dependents de Serbasa, de la conselleria, havien de
ser un model. Nosaltres creim que sí, precisament pel fet que són
centres hospitalaris de la sanitat pública, gestionats amb doblers
dels ciutadans i de les ciutadanes de les Balears, han de ser un
model i han d'anar, com deia ell, en blanc, han de ser perfectes
davant la societat. Sí, precisament perquè en aquesta societat
tenim dos models, ho ha dit el Sr. Sampol, tenim el públic i el
privat. La sanitat privada cercarà la seva rendibilitat econòmica,
per tant, tendrà la seva forma de vendre el producte, però la
sanitat pública ha de cercar la qualitat màxima cap als ciutadans
i les ciutadanes. En aquest sentit, insistim que el Servei Balear de
la Salut ha de ser modèlic perquè està gestionat amb doblers
públics.

Nosaltres volíem dir que pensam que la política sanitària del
Govern balear té una característica principal: una manca de
directrius clares, una manca de política clara. La Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no ha fet el pla de salut
autonòmic, no ha fet tampoc l'enquesta de salut prèvia a
l'elaboració del pla de salut. En canvi, comunitats autònomes
com la de Catalunya, evidentment amb les transferències ja
donades, va pel segon pla de salut. Encara no tenim les
transferències d'Insalud, però no aniria malament que
precisament perquè tenim aquest model sanitari diferent que ha
explicat el Sr. Conseller de tenir el complex hospitalari depenent
del Consell Insular de Mallorca abans, hagués anat bé que la
Conselleria de sanitat juntament amb Serbasa haguessin anat
elaborant l'enquesta de salut prèvia per elaborar el pla de salut i
poder tenir, davant les transferències, una idea clara de la política
sanitària.  Sobretot, especificar el seu model sanitari i tot allò que
fa referència a la política sanitària. Ens ha explicat que hi ha
contractes programes amb l'Insalud, és cert, ens sembla bé, però
nosaltres voldríem demanar si hi ha una ordenació de futur
d'aquest contracte programa, si estan coordinats amb l'Insalud i
fins quin punt tendrà una continuïtat, perquè hi ha rumors que
també l'Insalud vol fer contractes amb la Creu Roja i hi pot haver
disfuncions en aquest sentit.

Darrerament, també hem seguit les inversions que s'anuncien
des de Serbasa o la Conselleria respecte a l'Hospital
General, com és l'adquisició d'un TAC que va anunciar el
Sr. Conseller a una compareixença, la creació d'una UCI, la
unitat quirúrgica, etc. Allò que ens preocupa, però, és si els
doblers de les inversions respecte de la millora dels serveis
de l'Hospital General no puguin anar en detriment de les
necessàries inversions en el manteniment dels edificis, que
crec que el Consell Insular de Mallorca continua aportant al
Govern balear quantitats per aquest manteniment dels
edificis. Allò que voldríem saber és si realment les
inversions són les adequades, són les que es necessiten, i no
anar en detriment d'altres tipus d'inversions.

Ahir mateix va sortir a la premsa que el Joan March, un
altre hospital dependent de Serbasa, potenciarà l'àrea
d'urgències per ajudar a Son Dureta. Així com apareix la
notícia, la potenciació ve a ser la creació de cinc a deu llits
en una zona de descans, a uns majors torns de feina, a un
aire condicionat, etc. Però allò que a nosaltres ens preocupa
és que quan donen aquestes notícies no es clarifiquen quins
tipus d'urgències donarà el Joan March, no pot ser
assimilable a la de Son Dureta perquè no té la capacitat ni
té la preparació. Per tant, a l'hora de donar aquestes notícies,
de qualque manera, que la població tingués clar quin tipus
d'urgències poden anar al Joan March, quin tipus
d'urgències de totes maneres hauran d'anar a Son Dureta.
Sobretot perquè dóna una sensació falsa a la gent i convé
que, de qualque manera, tot aquest tipus d'inversions, totes
aquestes novetats que va fent el Serbasa, sobretot comptin
amb clarificació, i per això nosaltres plantejàvem al principi
una enquesta de salut, un pla de salut, que la gent entengués
les relacions entre el complex hospitalari de Serbasa i
Insalud i, per tant, les pròximes transferències com es
plantejarien.

Finalment, respecte a la conclusió del debat, és evident
que el Sr. Sampol ens ha anunciat que hi haurà un decàleg
de mesures que proposaran; suposam que serà el motiu de
la moció consegüent a aquesta interpel•lació i, evidentment,
els estudiarem perquè coincidim més amb el seu model de
gestió, el seu model de salut que ha especificat abans, però
també vull dir que, així com amb els temes de personal
sembla que ja està canalitzada la negociació i ja està en vies
de solució o com a mínim de negociació, també és cert que
la reivindicació de l'homologació de tot el personal respecte
del Servei balear de salut, pensam que no es pot oblidar que
va ser o que ha estat motivada precisament per una política
de personal determinada del Govern balear, que ha marcat
la pauta amb les seves retribucions al primer hospital que
tenia; per tant, és lògic que la resta de personal vulgui anar
a l'homologació progressiva amb aquells que estan més a
dalt.

De totes maneres, en aquest sentit només vull insistir en
el fet que hi hauria d'haver, i suposam que hi és, una
coordinació entre les negociacions de Serbasa i la
Conselleria de Funció Pública per allò que després no hi
hagi disfuncions en totes les conclusions que puguin sortir.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Sampol, jo li voldria recordar que hi ha una quarta dimensió
també en política que és el temps i que, a vegades, fiar-ho tot a
una sola carta a un tema que està de molta actualitat passa, quan
passa el temps, que quan arribes a aquest Parlament i ho has fiat
tot a una sola carta o a un sol cartutx, pot estar banyat o la carta
ja no valer res. I he tengut una mica aquesta sensació, i a mi la
meva experiència parlamentària em diu que quan un conseller
felicita, uep! aquí hem fallat. Efectivament, el conflicte s'ha anat
diluint, esper que hagi entrar en vies de solució -és una cosa que
em felicitaria- però, clar, un enunciat de política sanitària, en
general, és molt més que un determinat conflicte puntual amb un
determinat personal.

I jo voldria introduir alguns interrogants sobre política
sanitària, ja que l'enunciat de la interpel•lació tenia aquest
caràcter general, que crec que s'intentava després transformar-ho
en una batalla sobre un tema concret i aquest tema concret no ha
funcionat i hem acabat amb quatre generalitats per gust i
felicitació del Sr. Conseller, que avui se n'ha sortit bé. 

Jo tenc algunes qüestions importants sobre política sanitària,
i aquesta interpel•lació em dóna l'ocasió de reiterar-les una
vegada més. Jo voldria dir que la política sanitària del Govern
balear és simplement una part d'un tot. Hi ha hagut, des del 1983,
una política, i aquest organisme col•legiat que és el Govern
balear i que respon de manera solidària davant aquest Parlament,
ha fet una política sanitària que, naturalment, el que s'ha de fer
és emmarcar-la dins la política global que s'ha viscut en aquesta
comunitat autònoma. Entre altres coses, hagués estat impossible
la supervivència del Sr. Oliver, abans, i del Sr. Cabrer, després,
si haguessin estat polítics que haguessin anat contracorrent d'un
govern extremadament presidencialista i extremadament, crec,
autoritari, que era el govern del Sr. Cañellas i que, per tant, jo
entenc que les polítiques que s'han fet o s'han pogut fer han hagut
de tenir, per tant, han hagut de pagar peatge de tota una sèrie de
situacions que des de la presidència d'aquest govern, des del
1983 al 1995, no tan sols no varen ser corregides sinó que, en
molts de casos, pràcticament en tots els casos, varen ser
fomentades. Em referesc, per tant, que situacions difícils que
s'han viscut amb el tema de personal, que han donat lloc a debats
com el del 28 de febrer del 1995 en aquesta cambra, de la qual
el Sr. Cabrer i jo vàrem ser protagonistes, són batalles polítiques
que cal recordar perquè estan i pesen dins el que estat la política
sanitària d'aquesta comunitat autònoma. 

I sempre acab amb la mateixa pregunta, i esper que un
dia la me contestaran: nou president, nova política
sanitària?, o nou president i continuïtat? Jo diria de manera
claríssima continuïtat. Jo sé que els Sr. Cabrer és un
conseller d'idees sòlides -que siguin encertades, Sr. Cabrer,
ja seria una altra qüestió- i que una vegada exposades, i
vostè les ha exposat reiterades vegades -té una sèrie d'idees-
força i que les va reiterant i que avui ho ha tornat a fer- es
mantenen com a elements estructurals del seu discurs i
elements estructurals de la seva política. Per exemple: jo
consider que és una fal•làcia, crec que ho és, demanda
il•limitada, recursos limitats. No, demanda raonable,
raonada, quantificable i recursos que depenen de dues coses,
de l'estructura econòmica que té la comunitat i de la
voluntat política de prioritzar aquestes polítiques, sanitàries
també. Per tant jo crec que hi ha determinades idees-força,
demanda il•limitada, recursos limitats; no em sembla
correcte, no hi ha tal demanda il•limitada, no tenim cents de
milions d'usuaris possibles en aquestes illes perquè, entre
altres coses, això és la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i no la República Popular de la Xina, perquè les
coses són quantificables i per tant es poden provar.

I fins i tot aquestes idees, i vostè ho sap, Sr. Cabrer,
vostè ho va dir una vegada: això és el meu programa i no
puc canviar; miri, clar, si un considera que el que ell exposa
és tan sòlid i tan perfecte que no admet canvis en
profunditat, jo crec que sí que es pot canviar, però el que
anuncia és que estam, i avui ho ha reiterat, en la mateixa
política de sempre. I em permetré apuntar, perquè tenc molt
poc temps, un parell d'elements preocupants -m'han
preocupat i em continuen preocupant- que conté la política
sanitària del Govern de la Comunitat Autònoma.

En primer lloc, una clara voluntat privatitzadora, això és
indiscutible; amb l'excusa de l'eficàcia, donar entrada a
elements privatitzadors dins allò que ha de ser..., l'element
essencial és que sigui un servei públic i que, per tant, hem
de recordar que la sanitat pública és sempre un servei als
ciutadans i una sanitat privada és bàsicament un negoci,
com un supermercat o un hotel. Formes distintes, però, en
definitiva, si no treu un compte de rendiments positiu acaba
plegant. No es privatitza impunement. Element essencial.
Conseqüència d'aquesta voluntat privatitzadora va ser
l'element de creació de la famosa Gesma, que vàrem debatre
aquí el dia 28 de febrer del 1995 i en dies successius, Gesma
creada pel Decret 116/93, de 14 d'octubre, que era una
entitat de dret públic ajustada a dret privat, i d'aquelles
pluges aquells fangs. Els conflictes que s'han viscut tenen
aquest origen en una voluntat privatitzadora, voluntat que es
manté, que pot tenir aspectes relativament positius, però que
hem de veure que té unes conseqüències estructurals molt
preocupants i que ha generat molt de conflictes, entre ells el
de personal.
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Llavors, també un element molt important, que quan sentia la
Presidenta del Consell Insular, dic: en aquest debat hi ha una
institució que és absolutament oblidada fins i tot per la mateixa
Presidenta, que són els consells insulars, el Consell Insular de
Mallorca en concret. Vull recordar que la Conselleria de Sanitat
ha estat i crec que és, dins les Illes Balears, més centralista que
Madrid; per què?, l'exemple és la Llei 14/1986, de 25 d'abril,
general de sanitat -em doni un moment, Sr. President, i acabaré.
Crec que és una bona llei, evidentment millorable, ho reconeix
el mateix conseller; ara bé, té uns defectes, la seva aplicació en
forma de llei del Servei balear de salut del 1992, realment molt
importants, perquè mentre la Llei general de sanitat a l'article 42
diu que les normes de les comunitats autònomes, en regular els
seus respectius serveis balears de salut, és el cas del Servei
balear de salut de Balears del 1992, hauran de tenir en compte les
responsabilitats i competències de províncies, municipis i resta
d'administracions territorials, d'acord amb l'establert en els
estatuts d'autonomia, la Llei de règim local i la present llei. I
l'Estatut d'Autonomia, a l'article 40.26 diu que els consells
insulars -evidentment, els de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera- assumiran competències en un tema molt important:
coordinació hospitalària, la de la Seguretat Social inclosa.

I on són els consells insulars a l'hora del debat de temes
hospitalaris? No hi són, han estat completament oblidats i
marginats. Per tant, jo crec que hi ha  una ignorància
intencionada de les previsions de l'Estatut d'Autonomia, i aquesta
voluntat centralitzadora es manté d'una manera absolutament
clara i preocupant. I, com a mostra, els voldria donar un exemple
de fins a on arriba aquesta voluntat de marginació dels consells;
no és un document seu, Sr. Cabrer, però crec que és un document
significatiu, perquè crec que vostè l'ha de conèixer com jo el
conec.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, perquè s'ha excedit quasi el doble
del temps previst

EL SR. PONS I PONS:

Acab. Em doni 30 segons. És el tema famós del consorci de
l'hospital de Manacor. Si impulsam un consorci que significa un
canvi en profunditat de la manera de gestionar uns hospitals i
presentam com a fundadors únicament l'element local, no
comarcal, Manacor ajuntament, i ens oblidam de la comarca de
Manacor i ens oblidam del consell insular. Veig que em diu, el
Sr. Conseller, que no està d'acord. Li agrairé que aquest desacord
es mantengui, perquè si això arriba a anar envant, serà un
element d'oposició frontal per part del Grup Parlamentari
Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
voldria dir al portaveu del Grup PSM que, com ja li ha
recordat algun altre grup, que havíem vengut aquí a parlar,
i ho llegesc textualment, "de política sanitària del Govern de
les Illes Balears", suposam que de l'actual política i no de la
futura, i adduint com a motiu "la necessitat de debatre la
qualitat de les prestacions sanitàries i la conflictivitat
existent en els hospitals depenents de la comunitat
autònoma". I no volem dir amb això que no sigui important
un debat conjunt que consideram que sempre pot ser
enriquidor, però, d'altra banda, i tenint en compte que en el
tema sanitari, en tant que no tenguem les competències
plenes, s'ha d'actuar en vistes a unes transferències ja
pròximes.

Creim que la política sanitària del govern, on s'ha iniciat
un procés de sectorització a través de contractes-programa
amb l'Insalud, és un element important cap a la qualitat del
servei pels ciutadans; tenint en compte que un dels grans
problemes de la sanitat pública són les llargues llistes
d'espera, un augment del servei comporta, necessàriament,
un augment de la qualitat als ciutadans. Som conscients de
l'esforç que realitza el govern en els hospitals de la
comunitat autònoma pel que fa a inversions i augments de
plantilla, per potenciar la presència dins la sanitat pública.
I prova evident d'això, que això funciona, ho demostren els
indicadors assistencials que ens ha assenyalat el Sr.
Conseller. 

Quant a la conflictivitat en els hospitals de la comunitat
autònoma, que el Sr. Sampol ha dit que ho tocarà en el torn
de rèplica, em sembla una postura coherent la mantinguda
per la Conselleria de Sanitat pel que fa als conflictes
laborals, que ja estan resolts i, com dèiem abans, pel que fa
a les futures transferències de l'Insalud. 

No entram ara a debatre temes més generals de política
sanitària del govern, com han fet alguns altres grups, ja que
entenem que no és el tema que avui ens ocupa, i si d'aquesta
interpel•lació es deriva una moció, ja tendrem oportunitat de
discutir aquests temes generals. 

En conclusió, creim que la política sanitària s'ha
d'entendre com a un conjunt, i per què això sigui possible
hem de tenir les competències d'Insalud i, mentrestant, tot
el que faci el govern per millorar la sanitat pública
encaminat, en un futur pròxim, a gestionar tot el conjunt de
la sanitat, té el suport del Grup Popular. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyora diputada. Per part del grup
proposant té la paraula el Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Volíem debatre la qualitat de les
prestacions sanitàries, pensant que la qualitat de les prestacions
sanitàries no és un debat sobre política hospitalària. Afegírem un
punt, un tema puntual, com era la problemàtica que hi havia en
aquell moment, que era la conflictivitat existent als hospitals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Però la intenció és
plantejar un debat global sobre la qualitat de la sanitat a les Illes
Balears. I volem dir que la qualitat de les prestacions no depèn,
únicament, del debat gestió pública-gestió privada, sinó de la
concepció global que es tengui de la salut com a un dret que s'ha
de conservar i que s'ha de recuperar quan es perd i, en aquest
sentit, dins les prestacions nosaltres entenem, i hem començat,
per ordre d'importància, parlant de medicina preventiva, parlant
de la preservació del medi ambient i, finalment, de l'assistència
sanitària.

Aleshores, es poden fer debats sectorials però la nostra
intenció, precisament, era iniciar un debat sobre el model
sanitari. I  hem començat fent una pregunta al govern sobre si
volia les competències en sanitat, perquè podem començar a
preparar el futur de la gestió sanitària si efectivament el govern
té intenció de reclamar les competències en sanitat, que no
dubtam que en aquest moment no hi haurà cap problema per
assumir-les, donada l'afinitat política que hi ha Madrid-Palma.

Volem competències en sanitat, ha dit ben clar el conseller
per indicació del president. I això és nou, això és nou, perquè
sempre que des d'aquí s'havia reclamat, o s'havia reclamat que es
reclamassin les competències en sanitat, des d'aquest escó, des
del banc del president, se'ns feia, ostentosament, signes que no
es volien les competències en matèria de sanitat i d'Insalud. Per
tant, ens felicitam i donam des d'aquí tot el suport parlamentari.

Hem parlat del dèficit. Efectivament; es pot xifrar en 7.000
milions de pessetes l'any el dèficit d'inversions de la sanitat a les
Illes Balears, i hem de pensar que l'hospital de Manacor val
3.500 milions de pessetes. Per tant, és hora de sumar-nos a
aquests que demanen greuges històrics i que els han vists
compensats en campanya electoral, perquè nosaltres també tenim
un deute històric, millor dit, l'Estat té un deute històric, un deute
històric més, amb les Illes Balears, quantificat en 7.000 milions
de pessetes anuals. També esperam que sigui un tema que entri
en vies de solució. I quan he parlat de mala capacitat
negociadora era perquè el govern no ha estat capaç de negociar
amb força la restitució d'aquest deute històric que l'Estat té amb
les Illes Balears respecte d'inversions sanitàries. 

El Conseller diu: els nostres hospitals funcionen. Pot ser,
pot ser que funcionin i ens congratulam; ara, això diu molt
de la professionalitat dels treballadors de la sanitat dels
hospitals de les Illes Balears, sobretot en una època de molt
de malestar i de molta conflictivitat que fins ara tenim, i no
parl de fa dos anys, de fa els darrers dos mesos. Li
esmentaré dues accions: els treballadors, o una part, més de
200 treballadors, del psiquiàtric, demanen per escrit tornar
al Consell Insular de Mallorca i una carta, una carta molt
valenta, dels metges de l'hospital Joan March, que qüestiona
les reformes que s'han introduït i la repercussió positiva
sobre la qualitat de l'assistència. Per tant, aquí jo crec que
s'ha de qüestionar molt la política laboral que ha duit el
Govern balear relativa als hospitals. I creim que és
imprescindible que el personal de la sanitat tengui una
estabilitat, una estabilitat que ha de venir donada per un
marc jurídic únic per tot el personal sanitari de les Illes
Balears. A més, pensam que la política de laboralització de
Gesma s'ha de canviar per un altre sistema de relacions
laborals que no vulneri el dret a la carrera i a la promoció
professional. Això és bàsic. La promoció professional no
pot dependre, únicament, del gerent d'una empresa. Ha de
dependre d'uns criteris molt més objectius, i aquests criteris,
com a mínim fins ara, no s'han vist respectats per part del
personal.

I, finalment, és imprescindible l'aprovació d'un catàleg
de llocs de treball -pensam que amb això ja s'està avançant-
però, sobretot, trobant un marc jurídic conjunt per tot el
personal de la sanitat pública. En aquest sentit pensam,
sincerament, que la Conselleria de Sanitat s'ha equivocat
quan ha introduït unilateralment un sistema de gestió privat
dins la sanitat pública, com a mínim pel que fa a les
relacions laborals, sense comptar, prèviament, amb un
diàleg i amb el consens dels treballadors. Això ha provocat
les situacions que tots hem de lamentar fins ara.

Però tornant al debat general, perquè volem que quedi
constància i donar peu a una futura moció, per nosaltres un
model sanitari que cerqui la qualitat de la sanitat, ha de
cercar un estímul primordial a la medicina d'assistència
primària, un suport al metge de família amb la consegüent
aproximació metge-malalt. És necessari coordinar els
hospitals i els centres de diagnosi i d'assistència primària. Fa
falta informatització. S'hauria de dedicar un fons especial
per a la formació sanitària de la població, introducció de
programes de formació a l'edat escolar i activitats de
formació sanitària per adults. Cal una vigilància molt
estricte contra els abusos, un control de les relacions entre
societats asseguradores i els usuaris i professionals. És
imprescindible una protecció més eficaç i real dels
ciutadans enfront de les activitats molestes i perilloses:
renous, fums, olors i pol•lució ambiental en general. És
necessari un control de la qualitat de les prestacions
sanitàries, hi volem tornar insistir, i seria necessari -no
depèn ara de nosaltres, en el futur- una legislació sanitària
com a resposta positiva a les mancances de la legislació
actual. És necessària una major atenció contra els delictes
contra el medi ambient, defensa de la qualitat de vida, major
vigilància sobre els aliments, clarificació de competències
entre els distints nivells de l'administració i una política
d'integració als programes europeus, especialment pel que
fa referència a matèria de control climàtic i mediambiental.
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En resum, es tracta de defensar, no sé si un nou model, però
com a mínim un model que a les Illes Balears s'hauria de basar
en una voluntat de reclamar les competències per tenir capacitat
de normativa pròpia, en un adequat finançament i en la correcció
del deute històric. No sé si amb els tres hospitals que està previst
construir, ni quan s'acabaran, tendrem ja corregit aquest dèficit.
Possiblement, en estar construïts aquests hospitals, encara
estarem a la coa en llits per habitant. És imprescindible
promocionar la medicina preventiva i la preservació del medi
ambient. És important introduir el control de la qualitat dins la
medicina assistencial pública i privada, pública i privada, i és
vital la implicació del col•lectiu de treballadors de la sanitat
mitjançant el diàleg i els concerts.

I, finalment, voldríem que durant aquest impasse en què no hi
ha les transferències d'Insalud materialitzades, hi hagués una
coordinació entre les inversions que es produeixen en els
hospitals de la comunitat autònoma i els hospitals que construeix
Insalud, pensant que un dia s'unificarà tota la gestió sanitària i no
ens hauríem de trobar amb mancances o dobles funcions.

Aquesta ha estat la nostra aportació en un debat sense
crispació, però que vol parlar dels problemes reals que té la
sanitat, potser sense entrar en casuístiques concretes, perquè
estan en vies de superació, però aquesta era la intenció del grup
interpel•lant, i esperam no haver frustrat les expectatives dels
altres grups. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, Sr.
Sampol. Jo crec que sí, que el debat que hem fet avui ha estat,
probablement, massa ampli. Necessit de la sectorització un poc,
necessitam, profunditzar en alguns del aspectes, però sí, com a
marc haurà estat molt més positiu que altres que hem fet fins ara
que no havien conduït absolutament a res.

I abans de tot vull dir que jo estic content de totes les
aportacions que s'han fet, exceptuant algunes coses que s'han dit,
que a mi em semblen realment dramàtiques. I com es pot dir que
es discrepa d'alguna cosa que jo he exposat aquí, que és un arma
de gestió, com són els recursos limitats, la finançació que és
limitada? I dic: aquesta finançació i aquests recursos estan en
relació a la voluntat política; idò hem d'arribar a la conclusió que
el Govern central, governat pel Partit Socialista, no ha tengut cap
voluntat política de fer res aquí a Balears, perquè hauran passat
tretze anys sense fer ni l'hospital de Manacor, ni l'hospital de
Palma, ni l'hospital d'Inca. Són tres poblacions que han servit per
omplir la boca, però per res més, perquè res d'ells haurà pogut
posar-se en marxa en tretze anys de gestió socialista, admetent
que els recursos són els que es volen, políticament. Nosaltres no,
nosaltres no podem dir això. Nosaltres no deim això, feim el que
podem amb el pressupost, gestionant-lo el millor possible i
donant el servei.

Però hi ha hagut moltes altres intervencions molt
encertades. Sí, efectivament, nosaltres estam d'acord en fer
la millor sanitat, aquí a les Balears, procuram els mitjans per
fer la millor sanitat, aquí a Balears, i si hem tengut
problemes els hem tengut i en tendrem, en tendrem. Jo som
una persona que l'any que ve compliré 30 anys de metge
hospitalari, i abans quatre anys o tres anys més d'estar intern
dins un hospital. Duc pràcticament 33 anys dins els
hospitals, i sempre, sempre, sempre, he vist conflictivitat
dins els hospitals. Són unes condicions de treball
completament distintes a les de la resta de les persones
humanes. Ningú d'aquest món ha de cobrir 365 dies a l'any,
24 hores, diumenges i festius, amb la mateixa intensitat a les
quatre del matí que a les dues del migdia. I per cobrir això
es crea una endogàmia de treball, una forma de treball dins
un hospital, molt pròpia de metges, infermeres i auxiliars,
que allà dins ens entenem entre tots però que no podem
evitar tenir moments de crispació molt més forts del que
s'imaginen i dels que arriben als mitjans de comunicació i
dels que arriben en aquest parlament. I a mi m'agradaria que
ens sentissin alguna vegada en els hospitals, almenys com
ho expressam aquí.

Nosaltres no estam per sanitat pública, sanitat privada;
tot això ens sembla una antigalla; és més -també una
demostració- nosaltres, des del moment que feim una
empresa pública sotmesa a dret privat com és Gesma, i des
del moment que advocam per un consorci a Manacor, som
uns rivals de la privada. Avui, quan Son Dureta, quan
l'Insalud, fins ara, oferta cataractes, nosaltres rivalitzam, en
volem i les treim a la privada i, evidentment, si oferim
millor o si Son Dureta, és lògic, prefereix un poc més la
pública que la privada, ens les dóna. Nosaltres ens hem
constituït, pensi-ho d'aquesta manera i no hi dic jo, ho diuen
persones que no són precisament del meu partit, ens hem
constituït en rivals de la privada. Nosaltres rivalitzam,
volem la nostra parcel•la de poder, volem el nostre
compromís dins la sanitat pública balear. Volem tot el que
hem demostrat i feim fins aquests moments i se'ns ha
reconegut.
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Pla de salut, semblarà que ho dic per dir, ja el tenc sobre la
taula i pretenc enviar-lo a aquest parlament abans de dia 15,
almenys, per què pugui ser debatut quan considerin, però que
abans de dia 15 sigui aquí el primer esborrany del Pla de salut
d'aquesta comunitat autònoma. I quant al TAC, ja està instal•lat
i en funcionament, està en fase de proves però està en
funcionament. Els edificis; home, els edificis són una càrrega
una miqueta de tots, dels propietaris i dels llogaters, per dir-ho
d'alguna manera, perquè nosaltres, desgraciadament, en aquest
tema no som més que llogaters, perquè el patrimoni continua
essent el patrimoni que era del Consell Insular de Mallorca i,
clar, hi ha edificis que tenen unes mancances grosses. Per
exemple, en la instal•lació del TAC, quan nosaltres havíem fet
unes previsions econòmiques, les normals, les que es fan en tota
obra per instal•lar un TAC, que és una cosa que pesa, etc., etc.,
ens vàrem trobar amb dues bigues podrides; varen haver de
retardar, per una part, les obres i, per una altra part, vàrem haver
de fer una major aportació econòmica per resoldre aquest tema.
Evidentment, tenguin una miqueta de compassió d'un edifici que,
almanco, té, no sé si ell mateix les té o el propi hospital, però té
alguns segles i que, evidentment, té unes dificultats grosses per
anar tirant endavant.

Però, en fi, tot això no és el que ens atura, sinó que nosaltres
pensam en un futur de la sanitat i, efectivament, pensant en
aquest futur és per la qual cosa nosaltres vàrem advocar aquí, i
ara amb aquest tema ja entraré una miqueta en allò que puguin
ser les relacions laborals. És evident que hi ha persones a qui no
agradarà el nostre model. És evident que hi ha persones a qui
agradarà poc el nostre model, i que ho diuen i que ho manifesten.
El que és evident és que n'hi ha moltes més a qui agrada el nostre
model; el que passa, passa com sempre, és que ni ho diuen ni ho
manifesten perquè no tenen necessitat de manifestar-ho, perquè
saben que ho fan. I no té res a veure una gestió privada amb
privatitzar uns hospitals, no té absolutament res a veure. 

Crec que de tota la meva exposició de la conducta, del que
feim, dels contractes-programa que hem aconseguit, de la
involucració en la docència, estam demostrant una gran voluntat
per què funcioni la sanitat pública en aquesta comunitat
autònoma, ara i demà, i nosaltres, jo almanco, sempre seré un
defensor dels hospitals públics i un defensor dels hospitals que
han de venir, necessàriament, a aquesta comunitat autònoma i
que serà molt difícil que puguem acceptar unes transferències
mentre que en aquestes transferències no hi quedi inclosa,
evidentment, la construcció d'aquests hospitals públics, perquè,
que aquí a Balears existeixi, com a Catalunya, com a altres
comunitats autònomes, existeixi una cultura de clíniques
privades històrica, ens sembla molt bé; allà estan, fan la seva
funció, i nosaltres no hem de fer més que controlar, evidentment,
com ha dit vostè molt bé, de qualque manera, que hi hagi uns
mecanismes, lògics i coherents, sanitaris, com feim respecte dels
seus quiròfans, respecte de la seva radiologia, respecte de tots els
temes, i això ho feim amb inspeccions pròpies de la Direcció
general de sanitat, i que ho hem de continuar fent i ho hem d'anar
fent.

Però això no té res a veure amb el debat que plantejam
en aquest moment. Nosaltres hem de tenir una molt bona
sanitat pública i, d'aquesta manera, l'existència de la privada
serà en funció del que sigui capaç de donar la sanitat
pública; mentre la sanitat pública sigui incapaç de donar
molta més atenció perquè ens manquen hospitals, ens
manquen molts de llits hospitalaris deguts, evidentment, que
creixerà, creixerà com a bolets la sanitat privada, i això no
és bo perquè no és més que un compromís transitori amb la
sanitat, no és més que un compromís transitori i,
evidentment, el que distorsiona a una part i a l'altra és
aquest període de temps tan llarg, en què han mancat tantes
inversions sanitàries en aquesta comunitat autònoma.

I nosaltres ens trobam amb un problema des del principi
i ara no podré allargar-me més, però vull que analitzi aquest
problema: quan ens trobam amb què, d'alguna manera,
volem assumir transferències, volem assumir els hospitals
del consell insular, volem, en el futur, assumir -en el futur
que ara ja es transforma en present, com ha dit. jo em
referesc a fa tres anys- en el futur assumir l'Insalud, ens
trobam que, només a la comunitat autònoma, que ja tenia
transferit l'hospital Joan March, tenim funcionaris, laborals-
funcionaris i interins. Després ens vendran uns hospitals del
CIM, com així va ser, i que ara ja es compliran, dia 1 de
maig -demà- es compleixen dos anys de transferència
d'aquest hospital, i ens trobam amb uns altres funcionaris,
d'un altre organisme, amb uns altres funcionaris laborals i
amb molt d'interins, concretament als hospitals n'hi havia
107. Després ens trobam amb un futur immediat, que es va
transformant ja en immediat, amb l'Insalud que tendrem
estatutaris, completament distints, i uns interins, i tot això
es transforma en impossible. 

Són cultures organitzatives distintes, tenen drets
completament distints, tenen accessos completament
distints, tenen carreres professionals -que vostès advoquen-
completament distintes, tenen mecanismes de promoció
interna completament distints. Per exemple, dins l'Insalud,
històricament, si una persona, jo mateix, vaig estar de cap
de servei, de cap de secció per oposició a Tortosa; per ser
cap de secció per oposició a Son Dureta, dins una mateixa
empresa com és l'Insalud, vaig haver d'opositar amb els
mateixos drets que qualsevol persona que fos espanyol,
pagàs 1.000 pessetes -així ho posava el Butlletí oficial de
l'Estat- i tengués el títol d'especialista en medicina interna.
Miri quina promoció interna; ni tan sols promocionava, és
més, curiosament, si jo estic de cap de secció d'un hospital
de l'Insalud -antigament, ara ja està transferit- a Barcelona,
i volia venir a Mallorca encara que fos degradant-me a la
categoria d'adjunt, és a dir, una categoria inferior, per
aconseguir aquesta plaça en propietat havia d'opositar, i avui
s'ha d'opositar. Miri vostè quines cultures de promoció
interna, és a dir, per disminuir has d'opositar i ho has de fer
enfront de qualsevol persona que tengui el títol d'aquella
especialitat, sigui espanyol i pagàs 1.000 pessetes. I aquesta
persona podia estar a Estats Units. Fixi's vostè quines
cultures organitzatives distintes. Després ens trobam amb
els funcionaris d'algun lloc que ens diuen: no, miri, el cap de
servei és el cap de secció més antic que puja
automàticament; escolti, jo, no sé com es fa tot això, no sé
com es fa si no és d'una manera que permeti que tothom
tengui els mateixos drets i els mateixos deures.
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Vostè em demana una cosa amb la qual estic completament
d'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sr. President. Un minutet, només. Transparència,
tota la que vulguin. La podem arbitrar aquí mateix, si volen. Tota
la que vulguin. Volem, i ho deim ben clar, els millors
professionals, metges, infermeres i auxiliars, en els nostres
hospitals i en els nostres hospitals i a la nostra comunitat
autònoma. No volem una comunitat autònoma endogàmica que
no aporti mai gent de fora, i més a una comunitat autònoma que
no hi ha facultat de medicina. Hi perdrem, és una responsabilitat
històrica, i jo, jo, Sr. Sampol, no ja com a conseller de sanitat,
sinó com a 30 anys de metge, no participaré en res que pugui
perjudicar la sanitat d'aquesta comunitat autònoma, si tan sols la
d'Espanya, en cap moment. Li assegur, i és el meu compromís,
no ja només com a pertanyent a un govern o com a pertanyent a
un partit o com a membre o com a conseller de sanitat, sinó
simplement per una cosa que per mi és consubstancial, quasi,
quasi, amb la meva vida, com a metge. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2119/96, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a publicació de les ajudes o
subvencions concedides pel Govern de la Comunitat Autònoma,
organismes i empreses públiques dependents d'ell.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència a la
Proposició no de llei, número de registre 2119/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació de les ajudes
o subvencions concedides pel Govern de la Comunitat
Autònoma, organismes i empreses públiques dependents d'ell.
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Triay.

Deman a la secretària primera, per favor, que llegeixi la
Proposició no de llei, pel que fa referència a la proposta d'acord.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"El Govern de la Comunitat Autònoma publicarà, en el
termini màxim d'un mes des de la seva concessió, al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma, les ajudes o subvencions
especificant el nom de la persona física o jurídica, el motiu de
l'ajuda o subvenció, i la quantitat concedida pel Govern, les
conselleries o els organismes autònoms".

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta és una iniciativa que no amaga res, és una iniciativa
sense rerafons, diàfana, i podríem dir, fins i tot, que
ingènua. Té un únic objectiu: produir més transparència,
més coneixement públic de les ajudes i subvencions que
concedeix el Govern balear mitjançant la seva publicació en
el diari oficial, o sigui, en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

La Llei de Contractes de les administracions públiques,
a més d'aprofundir en la concurrència, en la publicitat i en
l'objectivitat i, per tant, en la igualtat d'oportunitats per
contractar amb les administracions, també obliga a la
publicació de les adjudicacions, dels contractes realitzats.
Aquesta publicitat de l'adjudicació de les decisions
adoptades ha suposat un avanç important en el camí de la
transparència i, per tant, en el de la participació. La
informació puntual, la informació fàcilment accessible de
les decisions dels poders públics, afavoreix l'exercici d'una
ciutadania activa i conscient. 

Després d'una sentència desfavorable per al Govern
balear del Tribunal Superior de Justícia de Balears, com a
conseqüència d'un contenciós presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, s'anul•laren les determinacions d'un
decret de Presidència de 1992, que permetia la concessió
discrecional de determinades subvencions i ajudes. Diu
aquesta sentència: la subvenció és un acte reglat, tant
l'atorgament com la denegació, impugnable per tercers
aspirants que es considerin amb millor dret a la subvenció
ja atorgada. La Llei de Pressuposts de la Comunitat
Autònoma per a 1993 va introduir un llarg article amb 18
apartats, que regula les ajudes i subvencions públiques,
exacta reproducció de la normativa estatal, i aquest article,
aquesta regulació, és plenament vigent en l'actualitat.
Existeix, per tant, una regulació balear de la concessió
d'ajudes i subvencions per garantir l'aplicació dels principis
de publicitat, concurrència i objectivitat. Per tant, va
suposar i suposa un avanç en l'aplicació del principi
constitucional d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders
públics.

Avui proposam aprofundir un poc més en el control
democràtic; conèixer, pel Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, en un termini curt -un punt més- les subvencions
-capítol 4 i capítol 16 dels Pressuposts- concedides pel
Govern, siguin conselleries o organismes autònoms; donar,
a la concessió de subvencions i ajudes, una publicitat
posterior equivalent a la qual es dóna en els contractes
d'obres, serveis i subministraments que, com he dit, ja es
publiquen. És una proposició, entenc, que no pot tenir
contraindicacions, ja que, a qui pot perjudicar que es
publiquin les subvencions que es concedeixin? A ningú, a
no ser que es pretengui ocultar qualque cosa o que
existeixin encara racons foscos o es vulguin amagar
reductes de discrecionalitat que, naturalment, haurien de
desaparèixer.
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Totes les administracions, especialment les de difícil accés
directe, haurien de prendre acords de transparència i publicitat en
la mateixa direcció que aquí proposam. Per això, ahir mateix, el
Consell Insular de Mallorca, en la seva Comissió de govern, va
acordar també que totes les subvencions seran objecte de
publicació i, per tant, de públic coneixement. Esper, senyores i
senyors diputats, que donin suport a aquesta iniciativa clarament
positiva i exemplar per a totes les administracions públiques.
Moltes gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Mixt, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per part d'Unió Mallorquina i Els
Verds, volem manifestar el nostre suport a aquesta Proposició no
de llei presentada pel Grup Socialista. Des de sempre s'ha dit, i
hem mantingut, que la utilització dels doblers públics havia de
tenir la màxima publicitat i la màxima transparència per part de
les institucions i, sobretot, quan aquests doblers és, de qualque
manera, distribució en forma de subvencions, perquè així es
poden evitar els greuges comparatius i, des de sempre, el Govern
de la Comunitat venia fent el contrari.

En tenim exemples i un dels darrers és, precisament, el Pla
pilot de normalització lingüística. Un pla pilot que, de qualque
manera, la seva pròpia existència es fa per justificar l'existència
d'una direcció general de normalització lingüística, el pressupost
que té aquesta direcció general, que és ni més ni manco el que
tenia la direcció antiga de cultura, la direcció general de cultura,
i que hauria d'haver estat traspassada als consells insulars,
juntament amb altres competències; i una altra cosa que crida
l'atenció és que tres dels quatre municipis que s'han acollit al pla
pilot de normalització, curiosament estan governats pel Partit
Popular. I tot això ho dic perquè el que és, en la forma d'un intent
per part del Govern, d'una nova imatge, en el fons es tracta
només d'una nova repartidora i que sembla ser volen traslladar al
Govern, ara que ja no tenen el que era, la tradicional repartidora
que era el Consell Insular.

Per tots aquests motius i molts altres arguments que ja s'han
explicat per part del portaveu del Grup Socialista que ha
presentat la proposició, el Grup Mixt, tant Els Verds com Unió
Mallorquina, donarem suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part del Grup Parlamentaria
Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Els d'Esquerra Unida
donarem suport també a aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari Socialista. És una mesura que ajuda de manera
important, que ajudaria de manera important, a la publicitat
i transparència d'una de les actuacions de les
administracions públiques -l'activitat de foment-
probablement més susceptible de generar polèmica, més
susceptible de ser mal utilitzada, més susceptible de ser
perversament utilitzada, és a dir, creant, com aquí s'ha dit,
greuges comparatius, anant a afavorir interessos particulars
sobre els interessos públics, creant xarxes clientelars
d'interessos, i no realment fomentant activitats culturals o
econòmiques que siguin de vertader interès per a la
comunitat. 

No és una mesura suficient; per què el maneig o la
utilització o l'administració dels capítols quatre i set del
pressupost de les empreses públiques, dels organismes
autònoms i de les conselleries siguin correctes, és necessari
que no només siguin publicats els resultats d'aquesta
activitat, sinó que el procediment que condueixi a l'actuació
finalment acordada estigui presidit per la regularitat, és a
dir, per la reglamentació i per la publicitat, també, és a dir,
que tots els que siguin susceptibles, persones físiques o
jurídiques susceptibles d'accedir a aquestes subvencions,
han de conèixer la possibilitat d'accedir-hi, s'han d'establir
reglamentacions, procediments reglats, que permetin la
major objectivitat del procediment i, efectivament,
finalment, publicar aquest resultat, que és allò a què apunta
aquesta proposició no de llei que, en el seu contingut bàsic,
és un dels acords que seran presos pel Consell Insular de
Mallorca a l'hora d'administrar les seves subvencions.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr.Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de llei
ve a ser com aquelles esmenes dels pressuposts que deim
que es defensen en els seus termes. Realment, qui pot estar
en contra de la transparència pel que fa a l'adjudicació de
subvencions? 
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Aquesta publicació, al marge de valoracions polítiques que ja
han fet els portaveus que han parlat abans que jo, té per objecte,
bàsicament, perseguir la transparència, amb uns objectius afegits,
que serien la divulgació de les polítiques que practica el Govern
balear en tots els seus àmbits i, segon, un millor control de
l'execució del pressupost, és a dir, l'adequació de les subvencions
als objectius fixats per la Llei de Pressuposts. Només per
aquestes qüestions ens sembla molt positiva aquesta iniciativa i
li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, quan
diumenge a la tarda preparava la meva classe del dilluns matí en
el meu institut, estava estudiant l'obra d'en Camilo José Cela i
també volia parlar als meus alumnes del discurs que va fer quan
li varen donar el premi Cervantes la setmana passada, i vaig
trobar una frase que vaig pensar que seria adient per avui i per
altres avinenteses, i diu en Cela en el seu discurs, citant en
Persiles: "No hay razonamiento que, aunque sea bueno, siendo
largo lo parezca". I en aquesta casa, des de que se n'ha anat aquell
parlamentari excepcional que era el Sr. Casasnovas, es parla molt
poquet de literatura. Jo crec que, encara que l'hora no és massa
adient ni bona, idò està bé parlar un poquet d'aquests homes que
ens han precedit en la fama, com han estat en Cela i en
Cervantes.

Però fet aquest petit pròleg literari, jo voldria fer esment al
tema que ens reuneix i dir que fa molts pocs dies que ja en
parlàrem, i si la Sra. Vice-presidenta no ens va poder convèncer,
no els va poder convèncer, o vostès no varen voler atendre a
raons, com ho podré aconseguir jo? Per això, fent cas a Persiles
de Cervantes, jo també seré molt breu. Però vull dir-los ja, de
bell antuvi, que hi votarem en contra per tres raons molt senzilles
i que vostès, si volen, ho entendran; primer, perquè l'article 103
de la Llei de Finances diu claríssimament: relacions
institucionals, "trimestralment el Govern haurà de remetre al
Parlament de les Illes Balears la documentació següent", i dóna
vuit exemples, i en el quart diu que haurà de donar compte de les
transferències corrents a empreses, a famílies i a institucions
sense finalitat de lucre, l'import individualitzat de les quals sigui
superior a les 500.000 pessetes. El segon motiu per què votarem
que no és que vostès tenen aquí l'oportunitat de tenir totes les
actuacions parlamentàries que estimin convenients. I, en tercer
lloc, perquè ja n'hi ha prou amb el control del Tribunal de
Comptes. Però vull afegir a aquestes tres raons que pràcticament
totes les subvencions, com vostès saben, són reglades; tan sols
són no reglats 30 milions de la Presidència del Govern que es
destinen com a ajudes singularitzades i puntuals per atendre
raons de necessitat o de marcat accent social. 

Fa uns moments, amb molt bona vista política, se'ns ha
dit aquí que alguna altra institució ahir a la tarda havia
canviat un poquet aquest sistema. Si volen que els sigui
sincer, jo tenia aquí apuntat que, justament, el que varen
canviar vostès ahir a la tarda, jo els ho anava a retreure. He
de reconèixer que vostès han estat molt hàbils. Jo esper, Sr.
President, que em permetrà sortir una miqueta del tema i
recordar que aquí han vengut a parlar del tema que ens
reuneix, no hem vengut a parlar del Pla pilot de
normalització lingüística. Ja que algun dels aquí presents ha
fet esment que aquest pla pilot s'havia lliurat a municipis tan
sols dirigits pel Grup Popular, he de dir-li que en el cas
d'Eivissa i Formentera hauria tengut molt difícil fer-ho d'una
altra manera, ja que tots els ajuntaments d'Eivissa i
Formentera són, precisament, del Partit Popular.

Però si he començat amb en Cela, també m'agradaria
acabar-hi i, si abans havíem citat Persiles, ara citaríem
Goethe que diu, en aquest mateix discurs d'en Cela que
"cuando faltan ideas, siempre hay palabreria para
sustituirlas". Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Sr. Triay, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. No hi ha dubte que hem de
coincidir amb aquestes darreres paraules: quan no hi ha
idees, sobra xerrameca. Quan no hi ha raons per votar en
contra d'una determinada proposició, sobren tantes cites
literàries. Quan es ve aquí amb un discurs preparat per
atacar el Consell de Mallorca, i se li ha de dir, prèviament,
que ahir -matí, no horabaixa, ahir matí- el Consell de
Mallorca ja va donar compliment, en el pacte que recordava
el Sr. Grosske, que vàrem firmar amb motiu dels
pressuposts per l'any 1993, i ja vàrem acordar, i així ho
rebrà periòdicament el responsable del Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma -a pesar que, per nosaltres, el Butlletí
Oficial és bastant onerós- rebran mensualment les
subvencions que hagin estat acordades pel òrgans del
Consell Insular de Mallorca. 

Perquè no hi valen excuses. L'article 103 no és una
excusa; perquè l'article 103 de la Llei de Finances, realment,
primer perquè es refereix a subvencions de més de 500.000
pessetes; segon, perquè no s'envia a temps al Parlament,
amb molt de desfasament; tercer, perquè el Parlament, en
aquesta legislatura, parlament de majoria absoluta del Partit
Popular, no ha tengut a bé, encara, reunir per primera
vegada la ponència que estudiï l'aplicació o faci el
seguiment de l'article 103. I, per altra part, perquè, realment,
aquest mecanisme no dóna al ciutadà, a l'entitat, a
l'administració local interessada, cap coneixement directe de
les subvencions acordades.
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Per tant, creim que aquest no és un argument. Efectivament,
era l'única..., estava previst que vostè hauria d'apel•lar l'article
103 de la Llei de Finances; efectivament, les subvencions han de
ser reglades però no ho són en la seva integritat, però, en
qualsevol cas, res té a veure el caràcter reglat de les subvencions
amb la posterior publicació de la decisió que s'hagi pres. També
són reglades -suposam- les adjudicacions d'obres i, no obstant, la
llei obliga, i així ho fan, a la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de la concessió de l'adjudicació de
l'obra, del contracte, de l'assistència tècnica que s'hagi fet. Per
tant, no és un mecanisme que vagi en funció del caràcter reglat
o no de la subvenció, que ho ha de ser, sinó que és un mecanisme
que va en funció de la publicitat, del coneixement públic, de la
transparència de les decisions que es prenguin.

Amb el seu vot negatiu, senyores i senyors diputats del Partit
Popular, crec que li lleven molta credibilitat al discurs de
transparència i participació que intenta el President de la
Comunitat Autònoma. Efectivament, vostès posen en evidència
que existeixen encara reductes de discrecionalitat en
l'adjudicació, en la concessió de subvencions, i que no admeten
un control mínim, una mínima llum i taquígrafs que podria
suposar la publicació de les subvencions que donen. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Passam a la votació... Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Jo comprenc que al senyor portaveu
del Grup Socialista no li agradin les cites, ni d'una persona de tan
poca categoria com Cervantes o Cela o Goethe. Em sembla molt
bé que li molesti que un catedràtic de literatura digui allò que
coneix; li aplaudesc la seva postura intel•lectual. 

Pel que fa a allò que diu que el Govern no acompleix l'article
103, jo només li puc dir que els meus companys de govern i de
partit, o de partit, millor dit, diuen que sí, que els ho envia; és la
paraula del Govern contra la seva; jo em quedo amb la paraula
del Govern. 

I en tercer lloc, si avui votàssim que sí, possiblement d'aquí
a 15 dies ens demanarien que també ho donàssim per Internet.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Conclòs el debat, passam a la
votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la Proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Per tant,
queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Vull anunciar que immediatament tendrà lloc la Junta de
Portaveus.
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