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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2866/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Mesquida i Ferrando, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Año europeo contra el racismo.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes i
la primera la formula el diputat Sr. Joan Mesquida, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Año europeo contra el
racismo. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. La pregunta fa referència a
conèixer quines actuacions s'han fet i en quina data per
commemorar l'any europeu contra el racisme.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament es va aprovar en aquest
parlament una proposició no de llei, del dia 28 de novembre del
96, que va presentar el Grup Parlamentari Socialista que
tractava sobre el tema de l'any europeu contra el racisme l'any
1997, a on ens comprometíem i s'instava el Govern a fer tota
una sèrie d'actuacions. 

En aquest sentit, en data 3 de febrer del 97, el director
general d'Acció Social a la XV Conferència sectorial
d'Assumptes Socials es va acordar aquest tema i es va decidir,
entre totes les comunitats autònomes, fer un pla d'acció a nivell
de tot Espanya seguint les directrius proposades per aquest
consell sobre l'any europeu contra el racisme. Precisament un
dels aspectes que es va tractar aquí va ser crear un comitè
espanyol i un comitè autonòmic que es constituirà a finals
d'aquest mes amb representants de totes les entitats implicades
i del Govern i que ha de dur a terme una tasca conjunta.

També he de dir que el dia 18 de febrer de l'any 97 ens
vàrem adherir a la campanya Iguals en la diferència contra el
racisme i la xenofòbia. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Com bé ha dit la Sra. Consellera es va aprovar per
unanimitat una proposició no de llei que en la seva part
dispositiva deia una sèrie de coses bastant àmplies; deia que
s'havien de fer actuacions, organitzar conferències d'obertura i
de clausura, seminaris per difondre els resultats, campanyes
informatives amb especial incidència a centres educatius... De
tot això s'ha vist clarament que encara no s'ha fet res.
Efectivament queden cinc o sis mesos, o set mesos per acabar
l'any, però jo demanaria que el Govern actuàs perquè això va
ser una proposició que es va adoptar per unanimitat, va ser
valorada molt positivament per part del representant del Partit
Popular i, amb ànim de no voler rompre el consens de l'acord
que hi va haver, idò no vull treure cap rendiment polític
d'aquesta manca d'actuació del Govern, i amb tot això diria que,
bé, no deixin passar més temps i facin aquestes campanyes de
sensibilització de cara a aquest problema greu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment, durant aquests mesos
restants no tan sols donarem compliment a allò que va ser
aprovat per unanimitat, sinó també a tot un ventall d'accions que
desplegarà aquest consell autonòmic, però en certa manera no
podíem constituir aquest consell autonòmic fins que aquesta
conferència sectorial no hagués marcat les directrius per anar,
tant el consell espanyol com els consells autonòmics, en la
mateixa línia. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2860/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a autopista de l'aeroport.

Passam a la segona pregunta que formula la diputada
Sra. Mercè Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a autopista de l'aeroport. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, he d'entendre que
la pregunta li ha arribat bé. Per a la resta de diputats així és,
efectivament, Sr. President. Es refereix a l'autopista de
l'aeroport, no a les obres de l'aeroport com queda a l'ordre
del dia d'aquí. 

Dimarts passat, Sr. Conseller, com a usuària quasi
obligada d'aquest accés a Palma, vaig patir retencions
importants, en aquest cas per un accident que s'havia produït
en el tram a on encara s'efectuaven les obres de l'autopista
de l'aeroport. La pregunta que vaig formular i que formul
ara és: quan preveu la Conselleria de Foment que estiguin
finalitzades les obres d'aquest tercer carril a l'autopista de
l'aeroport? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Jo també vaig sofrir un embús, no
d'un accident però més d'un n'he sofert en aquestes obres
que estan en marxa. La previsió per acabar aquestes obres
és octubre-novembre d'enguanys.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies. No és un fet aïllat, aquestes retencions, aquests
accidents que es produeixen, en unes d'aquesta llarga durada
i, per tant, pels usuaris que pateixen aquesta llarga
provisionalitat, diguéssim, que suposa aquestes obres en
construcció. Jo entenc que unes obres que varen començar
el primer trimestre del 96 i que han tengut diferents
paralitzacions és urgent transmetre la preocupació dels
usuaris davant unes obres que preocupa si finalment encara
tendran una nova paralització a la temporada alta que
començarà ben aviat. Gràcies.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Vol tornar a fer ús de la paraula, Sr.
Conseller? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

No, no hi haurà cap paralització; no hi ha previsions de
paralització. Les obres han tengut dos problemes seriosos:
durant una temporada llarga no es varen poder fer les obres
perquè les incidències climàtiques impedien fer aquestes obres
i vostè sap que en segons quines circumstàncies no es poden fer
obres a carreteres, i un altre per unes instal•lacions d'Emaya que
hi ha en aquesta carretera i que realment ha estat un dels factors
determinants perquè l'obra hagi durat més del que haguéssim
desitjat. De tota manera no hi haurà paralització; maldament
sigui temporada alta creim que aquestes obres s'han de fer el
més prest possible i, per consegüent, com més prest estiguin
acabades molt millor per a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2861/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions en millores a la carretera
Palma-Manacor.

Passam a la següent pregunta, la 2861/97, que formula
l'Hble. Diputada Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions en millores a la
carretera de Palma-Manacor. Té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, si les obres de l'accés
a l'aeroport de què parlàvem a la pregunta anterior vèiem que
estaven més avançades i per això li demanàvem per la seva
finalització, no és així en el cas de la carretera Palma-Manacor.
A vegades és fàcil trobar veïnats que es mostren uns més
enfadats i altres manco, però sí preocupats per aquestes obres i
per la llarga durada en què es troben aquestes obres de la
carretera Palma-Manacor. És per això que li deman per la
situació actual en què es troben aquestes inversions en millora
de la carretera Palma-Manacor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Té la paraula el Sr. Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sra. Amer, vostè i jo tenim les mateixes persones que
ens inquieten i que ens demanen coses; també jo tenc moltes
persones que em demanen què passa amb aquestes obres i
quan les acabarem. 

Però miri, en aquests moments hi ha per acabar realment
bocins del tercer carril entre Montuïri i Algaida;
pràcticament està definit i no hi haurà cap problema, jo
supòs que en molt poc temps això estarà acabat. El pas
inferior al Coll de sa Grava; aquesta és l'obra que en aquests
moments pot durar aquests dos mesos perquè és una obra
difícil que permetrà el gir en aquest punt concret en tots els
sentits i, per consegüent, aquest sí que ens pot durar aquests
dos mesos de temps. També falta concloure, perquè està
traçat i dissenyat, el tercer carril dins aquest tram del Coll
de sa Grava, com vostès saben, i un canvi de sentit que es
pugui fer i que ahir amb els batles de Montuïri i Algaida ho
discutírem, perquè crec que també els afecta i ells també
sofreixen les peticions de molts de veïnats i de persones que
empren tota aquella zona, un canvi de sentit que es pugui fer
a la unió d'aquesta carretera amb el que era el camí vell de
Porreres; hi havia prevists dos passos inferiors que ens
causaven problemes dins aquest tram Montuïri-Algaida que
s'han suprimit, no es faran, i hi haurà un canvi de sentit que
també permeti passar d'un lloc a l'altre en aquest punt
concret; més o manco està, això, entre Montuïri i Porreres
al 50% i és la unió, dic, de la carretera actual amb el que es
deia la carretera vella de Porreres. 

I això són les obres que estan previstes i després d'això
s'aturaran perquè s'haurà acabat aquest projecte de millora
de l'obra de la carretera Palma-Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger. Vol fer ús de la paraula, Sra. Amer?
Té vostè la paraula.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, gràcies, Sr. President. No parlarem aquí de la
sinistrabilitat que ha produït dins aquesta carretera i, sobretot,
en moltes ocasions és un factor, aquesta provisionalitat en què
es troben les obres i la llarga durada. No parlarem aquí d'aquest
tema, hi ha una altra pregunta d'un company que després
segurament la formularà en aquest sentit, però sí que eren els
temes de què vostè ha parlat aquells que em preocupaven,
sobretot el tema des Coll de sa Grava, unes obres que el caràcter
de provisionalitat dura excessivament; jo no sé si hi ha hagut
algun canvi en el projecte i tot, però sí que és una preocupació,
entenc, l'excessiva durada d'aquestes obres en el Coll de sa
Grava i també en els carrils lents, com vostè molt bé formulava,
entre Montuïri i Algaida. Jo li demanaria a veure què passa, si
hi ha algun problema amb alguna expropiació d'alguna finca o
algun tram, perquè encara no estiguin a la seva conclusió.

Queden pendents altres temes i els mitjans de comunicació
es fan ressò de les obres en aquesta carretera. Jo, en tot cas, li
transmetria aquesta necessitat del fet que una vegada iniciades
les obres no tenguin aquesta durada tan excessiva que vostè
també comprendrà i també és la preocupació dels usuaris en
aquest tema. Jo no sé si és..., he de transmetre aquesta paciència
amb insistència de què vostè parlava pel que fa al conveni de
carretera i que també hem de transmetre als usuaris. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Té la paraula el Sr. Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Bé, jo no sé què li he de contestar en el sentit que la
carretera Palma-Manacor va sofrir -i és cert- una interrupció
important una sèrie de mesos, que va ser tot el temps de les
pluges que hi ha hagut aquest any passat i que vostè sap que
durant cinc o sis mesos es varen haver d'aturar les obres perquè
no va quedar més remei, i en aquesta zona d'Algaida i Montuïri
més, perquè la consistència del mateix terreny i la quantitat
d'aigua que tenia, les argiles que hi havia allà a baix, varen
aconsellar, perquè la cosa quedàs bé, aquesta interrupció més
llarga del que haguéssim desitjat.

Avui totes les inversions d'aquesta millora de la carretera
estan concloses, estan amb les expropiacions fetes, que jo
sàpiga no hi ha cap problema i, per consegüent, en principi, pels
meus coneixements, no tenim més que acabar aquestes obres
que estan dissenyades, adjudicades i, per tant, a partir d'aquest
moment la meva preocupació és que com més prest s'acabin
millor. En el Coll de sa Grava efectivament és un pas inferior,
difícil, bé, difícil no, no és que sigui difícil, és que du la seva
feina, però l'allargament d'aquesta infraestructura va ser degut,
principalment i pràcticament exclusivament, a les
circumstàncies climatològiques a una zona difícil, com ja he dit,
perquè geològicament aquí sí que no podem intervenir, hi ha el
que hi ha, i que va fer que l'obra duràs més del que haguéssim
desitjat, i avui l'ordre és acabar el més prest possible una obra
que preocupa a tots els ciutadans i, per consegüent, com més
prest estigui acabada molt millor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger.

I.4) Pregunta RGE núm. 2538/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a ús del català a la Universiada.

Passam a la següent pregunta, la 2538/97, que formula
l'Hble. diputat Sr. Damià Pons i Pons del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a ús del català a la Universiada.
Té vostè la paraula, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, sr. President. La pregunta pretén aclarir quin
organisme es farà càrrec de la normalització lingüística a la
Universiada per tal de garantir l'ús de la nostra llengua.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller de Cultura,
Sr. Flaquer.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, en data de dia 23 de desembre de l'any 96, aquest
conseller que els parla va adreçar un escrit al batle de Palma
i al president del Comitè Executiu de la Universiada 99 per
reiterar l'interès del Govern per garantir l'ús de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, en totes les activitats de
la Universiada, juntament amb les llengües castellana,
francesa i anglesa que, com saben, són oficials a la
Federació internacional d'esport universitari. 

A més d'això vàrem demanar un tractament preeminent
del català en tots els documents, impresos i material
publicitari generats tant en el període de preparació i
d'organització com en el de celebració de la mateixa
competició. Es va demanar, també, col•laboració a
l'Ajuntament de Palma per assegurar la preeminència de la
nostra llengua pròpia a la Universiada i s'ha posat a
disposició del Comitè Executiu el servei de política de
normalització lingüística de la Direcció General de Cultura
i Política lingüística per a totes les tasques d'assessorament
que es considerin necessàries.

Contestant ja més concretament la seva pregunta, vull
dir-li que, atès que tots els poders públics de la Comunitat
Autònoma tenen el deure d'adoptar les mesures necessàries
per fer efectiva la promoció, el coneixement i l'ús normal de
la llengua catalana a les Illes Balears, nosaltres entenem que
els organismes responsables són tots aquells que participen
plenament dins el Comitè Executiu d'aquesta Universiada,
és a dir, Ajuntament de Palma, Govern balear, Consell
Insular de Mallorca i Universitat de les Illes Balears; tots
aquests esper que cuidin i vetllin pel fet que el català,
aquesta llengua pròpia de les nostres illes, pugui tenir el
tractament que tots esperam i que es mereix. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Vol fer ús de la paraula, Sr. Pons? Té
vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Gràcies, Sr. President. Compartesc amb el Sr. Conseller la
responsabilitat, com és lògic, de tots els poders públics. Ara, és
evident que probablement correspon al Govern, a través de la
seva Direcció General de Política lingüística, probablement en
la mesura que té l'instrumental, diríem, d'intervenció més
adient, dur una mica el lideratge d'aquesta qüestió i,
simplement, aprofitar perquè més enllà de la seva carta, que
com ha esmentat està datada a finals de l'any passat, sembla que
en aquests moments encara la comissió organitzadora de la
Universiada i la seva comissió executiva encara no han pres cap
acord explícit en el qual s'estableixi amb garanties que la
utilització de la llengua catalana serà una utilització adient amb
l'esperit de la Llei de Normalització lingüística i, a la vegada,
adient amb l'evidència del sentit comú més obvi, que és que la
llengua del propi territori sigui una llengua present i en una
posició de preeminència, com vostè ha dit. 

Per tant, seria per ventura el moment d'intentar que d'aquella
petició seva i, evidentment, també de la responsabilitat dels
altres poders públics, es derivassin, ja, acords explícits que
comprometessin la Comissió Executiva de la Universiada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller? Té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats; no
tengui el més petit dubte, Sr. Pons, del fet que per part del
Govern hi haurà un seguiment puntual i concret d'aquesta
circumstància demostrada fefaentment per escrit amb aquesta
carta de desembre del 96 i amb el seguiment que sigui oportú,
efectivament, es cuidarà i es vetllarà pel compliment d'aquest
important compromís que assumim davant aquest plenari.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2855/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a vial de comunicació amb el Port de Sóller.

Passam a la següent pregunta, la 2855/97, que formula
l'Hble. diputat Sr. Eberhard Grosske del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a vial de
comunicació amb el Port de Sóller. Té vostè la paraula, Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

La pregunta és molt senzilla. Durant les darreres
setmanes ha crescut jo crec que una justificada inquietud
entre els veïnats de la Vall de Sóller per la possibilitat que
el Govern dugués endavant un nou vial d'enllaç entre el Port
de Sóller i el poble de Sóller que havia de passar,
presumptament, per un lloc absolutament privilegiat des del
punt de vista paisatgístic que és utilitzat com una ruta per a
excursions cada vegada amb més freqüència i amb un
objectiu realment que no justifica una obra d'aquest impacte
com és l'arranjament de la façana marítima del Port de
Sóller.

La pregunta és, en relació amb això, si realment el
Govern té intenció d'obrir aquest nou vial per la zona de Son
Llampies, amb quins criteris i, si efectivament fos així, quin
estat de tramitació té el projecte? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Té la paraula el Sr. Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. A mi em va sorprendre aquesta
justificada inquietud quan li diré el que li puc contestar.
Miri, aquesta conselleria, a través de la seva direcció
general no ha emès cap ordre d'estudi sobre aquest projecte
d'accés al Port de Sóller que anàs per la zona de Son
Llampies. No existeix cap projecte ni es redacta cap
projecte en el departament de carreteres i s'ha creat una
inquietud.

Dins el pla de carreteres és vera que s'ha estudiat, a
petició de l'Ajuntament de Sóller, qualque possibilitat de
millorar els accessos al port, derivada de la pretensió
d'habilitar per als vianants la primera fila o calçada
paral•lela, però res més; hi ha hagut unes peticions de
l'ajuntament i no hi ha res més. No s'ha pres cap decisió i
tampoc no figura dins les prioritats de la nostra xarxa viària.
Comprenc que el Port de Sóller té una problemàtica
especial, però això és el que li puc dir en aquests moment.
A mi el que em va preocupar és que es creàs una inquietud
abans d'haver-hi res, d'haver-hi ni tan sols un paper, perquè
comprendrà que si un ajuntament determinat fa una petició
nosaltres l'estudiarem, però avui li he de dit amb tota
tranquil•litat que no hi ha ni tan sols l'ordre d'estudi, no ja el
projecte sinó una ordre d'estudi que contempli aquesta
possibilitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger. Vol fer ús de la paraula, Sr. Grosske?
Té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir que estic
satisfactòriament tranquil•lizat per les paraules del Sr.
Conseller. Òbviament aquesta inquietud social respon també a
un debat polític que, com molt bé ha indicat el Sr. Conseller,
s'ha produït i es produeix al si del mateix equip que governa a
l'Ajuntament de Sóller. En qualsevol cas insistesc en el fet que
ens tranquil•litza la seva informació i, evidentment, si es tracta
de millorar la façana marítima del port, i jo crec que això és un
objectiu perfectament assumible per tots, jo crec que hi ha
solucions urbanístiques perfectament més barates, menys
impactants i més intel•ligents que aquest vial que determinades
forces polítiques de Sóller proposen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Vol fer ús de la paraula, Sr. Verger?
Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

No, no..., simplement vull dir que en el cas que l'Ajuntament
i les forces socials de Sóller demanin un estudi nosaltres el
farem; no sé per a on es farà, però avui per avui pel que fa al fet
si hi ha un projecte o no per a aquesta zona que, efectivament,
és una cosa digna de tenir en compte i de preservar, idò li vull
dir que no hi ha res, que entenc que el Port de Sóller sí que
necessita qualque estudi o qualque inversió important, perquè
la primera fila pot ser una inquietud que tengui aquesta zona,
però que avui no hi hagi cap inquietud respecte al fet si es fan
projectes o no, estarem en contacte sempre amb l'ajuntament i
li vull tornar a repetir que avui no és una prioritat, no molt
manco, de la nostra xarxa viària perquè com a xarxa viària no
és així.

De tota manera no tenc cap inconvenient, com pot suposar,
d'estar en contacte perfectament i no farem res que vagi en
contra de la voluntat de l'Ajuntament de Sóller i dels ciutadans
de Sóller.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2635/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep R. Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Projecte de llei sobre el Parc
Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Projecte de llei sobre el parc natural de ses Salines
d'Eivissa i Formentera. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa aproximadament tres setmanes
el PP d'Eivissa i Formentera va comparèixer davant els
mitjans de comunicació d'Eivissa per donar a conèixer que
s'havia remès un projecte de llei al Govern per tal que
l'estudiàs, un projecte de llei per declarar ses Salines
d'Eivissa i Formentera com a parc natural: l'extensió..., fins
i tot amb criteris molt similars, pràcticament idèntics, a
l'actual reserva natural de ses Salines. 

Això, com tots vostès saben, el tema de la protecció de
ses Salines crea una inquietud als ciutadans d'Eivissa i
Formentera i per això volem saber si pensa el Govern
assumir com a propi aquest projecte de llei que el PP pitiús
ha presentat per declarar ses Salines d'Eivissa i Formentera
parc natural. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Medi
Ambient, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament el Govern ha
rebut una proposta de projecte de llei redactat. El Govern el
té en estudi i inicialment podem dir que acceptarem el
contingut d'aquesta proposta amb matisos tècnics que
realment puguin possibilitar aquesta figura de protecció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, estic content perquè el
Govern sembla que vol dur endavant aquesta iniciativa; em
preocupa si aquests matisos tècnics poden, d'alguna manera,
carregar-se o desvirtuar l'objectiu d'aquesta llei però, de tota
manera, fa ja uns dos mesos que el Govern té aquest
projecte de llei i jo crec que seria hora de conèixer
exactament quina és la posició del Govern i quins són
aquests matisos tècnics que no es pensen acceptar, a veure
si el consellers els pogués aclarir. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sí, moltes gràcies. Qüestions tècniques relatives a una
experiència prèvia en gestió de parcs naturals que s'ha de traduir
en una redacció més ajustada al que és el dia a dia d'un parc.
Evidentment el PP d'Eivissa ha redactat, carregat de bona
voluntat, un projecte de llei o una proposta de projecte de llei,
però ha deixat de banda, potser, solucions tècniques a avui en
dia poden donar un rendiment superior. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2870/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Antich i Oliver, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tercers carrils de la carretera Palma-
Manacor.

La següent pregunta, la número 7, ha estat retirada.

I.8) Pregunta RGE núm. 2862/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'acció per a persones
amb minusvalideses per al 1997.

Passam a la pregunta número 8 que formula la diputada Sra.
Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'acció per a persones amb minusvalideses per a
l'any 1997. Sra. Diputada té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. El motivo de esta pregunta es
conocer si la Conselleria de Asuntos Sociales va a aportar
alguna cantidad al Plan de acción para personas con
minusvalías que, según informó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se va a poner en marcha. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull dir a la Sra.
Diputada que la Conselleria d'Assumptes Socials no existeix,
sinó que és la Conselleria de Presidència i, per tant, la pregunta
està mal formulada. No obstant això contestaré.

He de dir que quan vostè em demana quina quantitat ha
adjudicat -perdó, és l'altra- em demana quina quantitat hem
aportat a l'Estat, li he de dir, bàsicament, el següent: quan es
va configurar l'any 78 l'estructura territorial i l'organització
territorial es va distribuir en comunitats autònomes i es va
fer un esquema regional i, en aquest sentit, m'ha estranyat la
pregunta perquè, en definitiva, nosaltres no aportam a
l'Estat, sinó que és l'Estat que va descentralitzant i va
transferint tota una sèrie de competències, i el fet de
demanar quina quantitat ha aportat el Govern balear al
Govern central per al Pla d'acció per a persones amb
discapacitats és estrany perquè és desconèixer, de qualque
manera, com funciona avui la nostra autonomia i com
funcionen avui les comunitats autònomes. En definitiva, no
entenc la pregunta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero agradecer
a la Sra. Consellera que me conteste a la pregunta a pesar de
no estar formulada correctamente, según ha quedada
constancia aquí. Luego quiero decirle que, por lo visto, no
solamente yo desconozco el funcionamiento, sino también
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dado que hizo
saber a los medios de prensa y así se recogió en fecha 5 de
mayo que, a parte de la..., hablaba de una dotación que
nuestra comunidad va a recibir para este plan e informaba
de que las administraciones autonómicas deberán aportar
unas cantidades. Entonces no entiendo cómo en Madrid
dicen una cosa y aquí otra. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President; però el que varen dir el dia 5 de
maig va ser que d'aquest pla d'acció de minusvàlids es
repartirien uns doblers entre totes les comunitats autònomes
i després cada comunitat autònoma aportaria el 50%
d'aquesta quantitat dins la comunitat autònoma, però no
aportar a l'Estat; a l'Estat les comunitats autònomes no
aporten res mai, sinó és que hem canviat el que era la
Constitució del 78 i l'organització territorial d'aquest estat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.9) Pregunta RGE núm. 2872/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Antich i Oliver, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació actual del Pla de pedreres.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Antich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
situació actual del Pla de pedreres. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Només per formular la pregunta tal
com ve escrita: quina és exactament la situació actual quant a
la tramitació del Pla sectorial de pedreres i quan preveu la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
que pugui estar aprovat definitivament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, estam a l'espera, en aquest
moment, del darrer dictamen jurídic relatiu al fet si el Pla, amb
les modificacions que hem incorporat a la vista d'al•legacions,
ha sofert modificacions essencials que provoquin o no una altra
exposició pública. Pel cas que l'informe sigui positiu quant al
fet que les modificacions incorporades no són essencials, es
convocarà i en un termini de 10 dies després quedarà aprovat el
Pla director. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Antich, vol tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li vull dir que el Pla ja
du un considerable retard. Fa més d'un any que es va fer la
segona exposició pública i això impedeix importants accions
com són la regularització d'una activitat que funciona al marge
d'un munt de llicències i d'autoritzacions, impedeix la correcció
d'impactes importants..., és a dir, és urgent resoldre aquesta
qüestió encara que nosaltres ja hem expressat en moltes
ocasions que no estam totalment d'acord amb el pla que es
tramita.

De totes formes, per les notícies que nosaltres tenim ens ha
arribat que sembla que el retard ve donat per un tema que
nosaltres creim que és important, que és que certs informes
jurídics sembla que són contraris a establir el cànon d'explotació
a través del pla i que seria convenient establir-ho a través d'una
llei. Si això és així, aquest és un tema que s'hauria d'haver
controlat molt abans evitant aquests retards i, de totes formes si
això és així, demanam al Sr. Conseller que ara que en aquests
moments tramitam un munt de criteris per redactar tota una
sèrie de plans territorials i plans sectorials, que es tenguin molt
en compte aquestes qüestions per això, precisament, per haver
d'evitar retards després en totes aquestes tramitacions. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President... Vostè ha tocat un punt important del
tema: hi ha hagut una sentència important respecte a taxes
i preus públics a on es recondueix el concepte "preu públic",
a vegades, a cobertura de taxa, i reserva en matèria de llei
moltes qüestions. Intentam resoldre aquesta qüestió i per
desgràcia no és un tema a resoldre via criteris, és un tema a
resoldre via, possiblement, un marc legal. No obstant això
hi pot haver un camí d'encontre i de solució. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2539/97, presentada per
l'Hble.  Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ús del català al
Col•legi balear territorial d'àrbitres de futbol.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ús del català en el Col•legi balear territorial
d'àrbitres de futbol. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Fa uns anys es va suscitar una
polèmica sobre l'ús del català al Col•legi Territorial Balear
d'Àrbitres de Futbol. A hores d'ara, després de la prohibició
expressa del president del Col•legi fa uns anys, no hi ha
hagut cap autorització també expressa per fer les actes en
llengua catalana. D'aquesta manera alguns col•legiats han
manifestat el seu temor que l'ús de la nostra llengua continuï
estant penat com hi va estar aleshores.

Quines són les gestions fetes per part de la Direcció
General de Política Lingüística, per exemple sol•licitar al
president del Col•legi que faci pública l'autorització per
redactar les actes del partit de futbol en llengua catalana, per
solucionar aquest problema i evitar que es torni a produir?
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest és un tema que efectivament es va produir fa una sèrie
d'anys, que nosaltres enteníem que era un tema solucionat, i ho
entenem així. Hi ha una declaració a una acta d'una reunió de la
Federació Territorial Balear de Futbol de dia 18 de març del
1994, on per unanimitat de tots els presents d'aquesta federació
es diu que s'aprova una declaració institucional de la Junta
Directiva d'aquesta federació territorial, consistent en constatar
que mai s'ha rebutjat l'entrada de cap document redactat en
llengua pròpia de la Comunitat Autònoma balear. Nosaltres
entenem que efectivament aquell problema va existir, hi va
haver fins i tot un seguiment als mitjans de comunicació; es va
negar el dret a un àrbitre a expressar-se en la seva llengua
pròpia. Creim que en aquell moment va quedar clara la postura
per part de la Federació Territorial que efectivament això no era
correcte, sinó que s'havia de donar el dret de fer-les en llengua
catalana, i després, si havien d'anar a un comitè nacional, en la
seva versió també castellana pels efectes oportuns, i entenem
que en aquests moments no hi ha cap obstacle que impedeixi
cap àrbitre de fer-ho en aquesta llengua. Si vostè ho coneix, o
qualcú ho coneix, jo crec que ho han de denunciar a l'oficina de
drets lingüístics, i d'allà en faríem el seguiment oportú. No
entenem que en aquest moment sigui necessària cap altra
actuació ulterior sobre aquesta circumstància. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sembla que més enllà
dels possibles acords formals, no acaba d'haver-hi al Col•legi
d'Àrbitres de les Illes Balears una excessiva tendència a donar
facilitats per a l'utilització de la llengua catalana, i això
evidentment, i més enllà de la qüestió si existeixen prohibicions
formals o no, inhibeix possibles àrbitres que sí que estarien
predisposats a fer-ho, però que intueixen, s'ensumen, que l'ús
que facin de la llengua d'aquest país pot generar-los alguns
problemes i algunes incomoditats. Per tant, jo crec que més
enllà de constatar la no existència de problemes en termes
formals i explícits, seria bo que hi hagués per part de la
Direcció General de Política Lingüística un recordatori dels
drets que tenen els ciutadans d'aquesta illa, i també els ciutadans
que exerceixin d'àrbitres, i a la vegada una invitació a
incentivar-ne l'ús des dels organismes de direcció del Col•legi
d'Àrbitres, que no adopti purament i simple una actitud passiva
i receptiva dels documents en català que els puguin arribar -que
no és fàcil que els n'arribin, perquè no són incentivats- sinó que
a la vegada hi hagi per part dels organismes de direcció d'aquest
col•legi d'àrbitres un estímul a l'ús del català per part dels
àrbitres del seu col•legi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir, Sr. Conseller? Té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sí, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
Pons, jo crec que no és la millor manera de normalitzar l'ús
de la nostra llengua haver de recordar els drets de la gent. El
dret existeix, i que s'exerciti aquest dret, que s'empri, que
s'utilitzi, no hi ha cap problema ni un, insistesc: ni un. I si
n'hi ha, que es denunciïn, com es varen denunciar en el seu
moment i es varen intentar arreglar. Jo tenc aquí el retall de
premsa d'aquella època, on a arrel de l'actuació del Govern
balear mitjançant el seu director general d'Esports, en aquell
moment el Sr. Ramon Servalls, el propi interessant, era el
Sr. Pere Muñoz Perugorria, parla de la satisfacció davant la
solució negociada per part del director general. Diu que és
"ni més ni manco el que jo havia vengut sol•licitant des de
fa temps". Una vegada que es va plantejar una queixa
raonada i fundada en base a uns drets no reconeguts, es va
actuar i es va solucionar.

Jo crec, Sr. Pons, li dic sincerament, que la millor
manera de defensar la nostra llengua, la millor manera de
normalitzar l'ús de la nostra llengua a tots els àmbits no és
haver de recordar contínuament que tenim el dret a emprar-
la. No crec que aquest sigui el millor camí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2698/97, presentada per
l'Hble.  Sr. Diputat Josep R. Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a activitats de l'Institut
d'Estudis Autonòmics.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a activitats de l'Institut d'Estudis Autonòmics. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El mes de gener d'enguany es va
publicar al BOCAIB un decret de la Conselleria de Funció
Pública i Interior, Decret 209/96, de creació de l'Institut
d'Estudis Autonòmics. La pregunta és: En aquests quatre mesos
i busques quines activitats ha realitzat l'Institut d'Estudis
Autonòmics des de la seva creació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, en el BOCAIB de dia
21 de gener es va aprovar, via decret, la creació d'aquest institut.
Fins aleshores hem identificat recursos humans, materials i
tècnics necessaris perquè aquest institut pugui iniciar les seves
activitats d'investigació, editorials i formatives en condicions de
garantir un eficaç compliment dels seus objectius. En primer
lloc, la nostra atenció d'alguna manera s'ha centrat en habilitar
els mitjans adequats per preveure aquesta plaça de director
d'institut al catàleg. Ara vendrà tota la preparació del
nomenament, ha de ser una persona molt específica, que tengui
una qualificació tècnica i preparació acadèmica específica: i a
partir d'aquí convocarem el Consell Rector perquè comenci a
establir una calendari de feina. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per tant he d'entendre que fins al
moment no d'ha creat aquest institut d'estudis autonòmics, i que
per tant no ha començat a funcionar. És així, Sra. Consellera?
Gràcies.

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

Gràcies, Sr. President. Per crear un institut s'han d'habilitar
tota una sèrie de passes anteriors, que significa que s'està creant,
i aquest és el sentit de la meva resposta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2863/97, presentada per
l'Hble.  Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'acció per
a persones amb minusvalideses

I passam a la darrera pregunta, que formula la diputada
Sra. Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla d'acció per a persones amb
minusvàlua. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Es un poco la segunda parte de
la pregunta anterior. Queríamos conocer qué cantidad se va
a destinar a Baleares para el Plan de acción para personas
con minusvalías. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Dins la conferència sectorial
d'assumptes socials que es va celebrar el passat 11 de febrer
del 97 es varen aprovar per unanimitat de totes les
comunitats autònomes, de tots els presents, els criteris
objectius de repartiment d'aquests crèdits pressupostaris
entre les comunitats autònomes en concepte de subvencions
per a la realització de programes de serveis socials. En
aquest sentit, l'assignació per a Balears va ser de 7.880.000
pessetes, que són els mateixos criteris que es varen seguir
per tot el que significava repartiment al Pla concertat. Això
pel que es refereix al Pla d'acció; i el Govern de la
Comunitat Autònoma hi havia d'aportar el 50% ben igual.
Però no oblidem que a part d'aquest pla d'acció, aportacions
econòmiques del Govern en relació al sector dels
minusvàlids superen més dels 4.000 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. No entiendo cómo si desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Madrid se dice
que las comunidades autónomas tienen que colaborar con
cantidades similares a las aportadas por la Administración
central, aquí solamente se va a aportar un 50%. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, vol tornar a intervenir?
Té vostè la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Quan dic el 50% vull dir que del total
muntant, la mateixa quantitat que l'Estat: 7.880.000 en posa
l'Estat, i 7.880.000 n'hem de posar nosaltres, la mateixa
quantitat exactament, al 50% cadascun, en aquest sentit he dit
el 50%. Això quant al Pla d'acció. Però si després miram totes
les accions del Govern balear en tema minusvàlids, l'aportació
al consorci de Son Tugores, a la UNAC, al Codefoc, a les
beques a minusvàlids, a la Coordinadora de Minusvàlids, les
inversions a distintes residències, a distints (...), els pagaments
de l'Ibas, tots els temes de l'Ibavi, supera aquest Govern en
pagaments i aportacions econòmiques en matèria de
discapacitats més de 4.229 milions de pessetes l'any 97.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2002/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a model sanitari i gestió
sanitària del Govern de les Illes Balears.

I acabades les preguntes, passam a la Interpel•lació
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, la número
2002/97, relativa a model sanitari i gestió sanitària del Govern
de les Illes Balears. Per fer-ne la presentació té la paraula el
diputat Sr. Miquel Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Socialista presenta avui aquesta interpel•lació per tal de discutir
en aquesta cambra el model sanitari i la gestió del Govern de les
Illes Balears. Tres són les motivacions que ens han fet pensar
que és el moment en què hem de presentar aquesta
interpel•lació. La primera d'elles és que el Govern gestiona ja
tres hospitals mitjançant l'empresa Gesma, i que dóna cobertura
ja a una pràcticament sisena part de la població de Mallorca. Per
una altra part s'ha obert l'hospital de Manacor, a manera de
fundació, i està participada pel Govern balear. I l'últim motiu és
que les transferències de sanitat, de l'Insalud, sembla ser que
són properes, segons sembla a finals d'aquesta legislatura o a
principis de l'altra. Nosaltres pensam que el model sanitari s'ha
de discutir en aquest parlament. No estam d'acord amb algunes
paraules d'algun alt càrrec de la Conselleria, quan diu que el
model sanitari ha d'estar per sobre de les discussions polítiques.
Pensam que ho hem de discutir aquí, i si podem hem d'arribar
a acords.

I no podem continuar aquesta interpel•lació com no podia
ser d'altra manera, en aquests moments en què tant es parla
de privatització, de canvis de gestió, que contínuament el
Govern central està llançant globus sonda per tal de canviar
la sanitat pública, canvis la majoria d'ells que nosaltres
pensam que no són beneficiosos en general. No podem
continuar, dic, sense definir el model sanitari que nosaltres
pensam que és l'adequat, i que no és altre que el que existeix
en aquest moment encara a l'Estat, que és el model sanitari
públic i universal, que és l'únic que garanteix l'accés a les
prestacions sanitàries que es determina per la seva necessitat
mèdica i no pel nivell de renda del ciutadà. Aquest sistema,
que es basa en una doble solidaritat, pagam tots i paga més
el qui més té perquè puguin ser atesos tots, és el que
necessitem i hem de mantenir a l'Estat, a diferència d'altres,
aquest sistema de la medicina privada, de les mútues, que
no tenen cobertura universal, per tant han de basar-se en la
selecció de risc, és a dir excloent determinades patologies o
ciutadans pel seu alt cost. Voldríem saber si el conseller de
sanitat es manifesta també per aquest model sanitari
exactament.

El nostre grup, com poden suposar, no està en contra de
la medicina privada, que té el seu paper en el nostre sistema,
però no estem d'acord amb el que s'ha dit, que la medicina
pública ha d'arribar on no arriba la medicina privada.
Nosaltres pensam que la medicina pública és una cosa, i la
medicina privada és altra. Hem de separar la medicina
pública i la medicina privada, no s'han d'integrar la
medicina pública i la medicina privada, com s'ha dit des
d'algun sector de la Conselleria. La Llei general de sanitat
deixa molt clar que no es derivaran actuacions sanitàries a
la medicina privada en tant no estigui absolutament
esgotada la via pública. Pensam que una de les garanties de
seguretat i eficàcia és la separació del sistema públic del
sistema privat. S'han de garantir els recursos perquè la
medicina pública sigui autosuficient. S'ha de mantenir i s'ha
de potenciar la dedicació exclusiva als professionals de la
sanitat, per tal d'evitar la parasitació de la medicina privada
davant la medicina pública. Això seria una altra pregunta a
la conselleria, si no creu necessari instaurar la dedicació
exclusiva al personal sanitari de Gesma, especialment els
professionals mèdics, d'una manera paulatina, sense lesionar
els interessos dels professionals.

Un altre punt que voldríem tractar és l'empresa pública
Gesma, dependent del Servei Balear de Salut. Nosaltres li
hem dit en diverses ocasions. Nosaltres li hem dit en
diverses ocasions que nosaltres estam d'acord amb Serbasa,
atès que és el paral•lelisme de l'Insalud al Govern central, o
bé el Servei Català de la Salut a Catalunya; però Gesma per
què? La idea, sembla ser, és que el finançament i la compra
dels serveis sanitaris s'han de separar de la gestió. Segons ha
dit vostè en una altra ocasió, aquesta estructura
organitzativa és idònia perquè introdueix criteris d'eficiència
i racionalitat a l'assistència sanitària. Aquest model és el que
s'ha instaurat a Catalunya. Però Catalunya és diferent,
Catalunya tenia un caramull d'hospitals, de diputacions,
d'ajuntaments, d'institucions religioses, tots sense ànim de
lucre, que s'han ajuntat i varen fer el que es denomina
Consorci Hospitalari de Catalunya, i "venen" salut al Servei
Català de la Salut. Potser era l'única manera de ser
operatius.
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Però a Balears resulta que Serbasa només té tres hospitals,
i malgrat això es desenvolupa l'article de la Llei 4/92 i creen
Gesma. És l'únic punt important desenvolupat d'aquesta llei.
Tenim tres hospitals, i feim una empresa per gestionar-los. I
quan falla aquesta empresa, en feim una altra igual. Voldríem
saber si pensen crear un empresa quan es transfereixi l'Insalud.
Voldríem saber si ens encaminam cap al que hem anomenat
"model català", model que, per cert, com saben, té un dèficit de
250.000 milions de pessetes, i que crea tants de problemes entre
el seu govern de Madrid i el Sr. Pujol. Nosaltres pensam que
aquí hi ha un perversió, que és considerar que perquè es diu
empresa ha de funcionar bé. Quan parlen d'empreses de sanitat,
parlen d'empreses de serveis, basant essencialment en els
resultats, i això en sanitat nosaltres pensam que no és així. Si no
està d'acord, a la rèplica li donarem alguns exemples.

Quina utilitat té duplicar la burocràcia i els serveis,
mantenint Serbasa i Gesma? Voldríem que avui, ja que no ho va
fer el dia dels pressupostos, Sr. Conseller, ens digués quina
utilitat pràctica té l'empresa Gesma. Nosaltres a la posterior
moció que seguirà a aquesta interpel•lació demanarem una
vegada més el desmantellament d'aquesta empresa, de la nova
Gesma, perquè ja en tenim dues; i ho farem perquè pensam que
no s'ha demostrat la utilitat de la separació del finançament de
la gestió dels serveis allà on s'ha fet. I ho farem també perquè
la primera vegada que es va declarar nul•la de dret ho va ser per
problemes de forma. A la següent serà per problemes de fons,
com és contravenir lleis que regulen el règim de la funció
pública.

Quant a la gestió dels hospitals pel Govern, pensam que es
fa una unificació funcional. S'ha d'aprofundir en la unificació
funcional, l'ideal seria que s'actués com un sol hospital, tot
pivotant al voltant de l'Hospital General, i així milloraríem la
gestió. I voldríem saber sobre els hospitals gestionats pel
Govern quin serà el seu paper una vegada estigui acabat i en
funcionament l'hospital de Son Llàtzer.

Ens queden per tractar en aquesta interpel•lació els hospitals
no transferits de l'Insalud, que són el gruix més important de la
sanitat. És probable, així ho ha manifestat el conseller en una
altra ocasió, que les transferències es produeixin en aquesta
legislatura o principis de l'altra, o sigui devers tres anys, tres
anys i mig. Voldríem saber avui si la Conselleria té prevista la
manera com es gestionaran aquests hospitals: Es farà una
empresa diferent, dependent també de Serbasa? Es pensa fer
una gestió directa dels tres hospitals?, deixo a part l'Hospital de
Manacor, em refereixo a Son Dureta, Can Misses i Verge del
Toro; o s'inclinen per anar transformant els hospitals en
fundacions o altre tipus de gestió? Suposam que la Conselleria
té ja una idea d'aquest assumpte, i voldríem que ens ho
expliqués. Pensem que la gestió dels tres hospitals ha de ser una
gestió directa, abandonant el que hem anomenat model català,
que pensem que no és adequat per a les Illes.

Ens deixem conscientment altres temes que pensam que
són importants, però que debatrem més endavant, com és la
participació dels consells insulars a la gestió, quin tipus de
representació tindrà Serbasa a les illes menors, etcètera.

I per últim, ens queda l'Hospital de Manacor, aquest
hospital que es regeix per una fundació, gràcies al Decret
del 17 de juliol de l'any passat, decret que ha precisat fins a
nou mesos per convertir-se en una llei, Llei d'habilitació de
noves formes de gestió, i que ha canviat importantment el
decret inicial, i l'ha canviat tant que nosaltres tenim seriosos
dubtes que els estatuts de la fundació de Manacor s'adaptin
avui a la nova llei. Referent al personal, podem dir que les
contractacions que s'han fet, s'han fet d'una manera no
transparent, els mèrits no s'han tingut en compte, s'ha
valorat excessivament l'entrevista personal -tots sabem com
pot anar una entrevista personal-, les contractacions estan en
precari, les retribucions són baixes, jornades laborals altes,
etcètera. Miri, jo li donaré un exemple perquè l'he vist, l'he
conegut. El Servei d'Urologia d'aquell hospital oferta dues
places fa tres mesos, i fins la setmana no se n'ha cobert cap;
la setmana passada una, la primera, i no és perquè els
uròlegs no anessin a presentar-se, no és perquè els que es
varen presentar l'empresa no els volgués, és perquè quan
varen veure les condicions de treball no varen voler la plaça.
Això no havia mai passat mai a l'Insalud, després de 23 anys
de treballar a l'Insalud jo no he vist mai que a un metge li
donin una plaça i no l'agafi, de veritat que no ho he vist mai;
per alguna cosa serà. També hi ha privatitzacions de
determinats serveis, laboratori per exemple, que segons la
Llei de 23 d'abril, nosaltres pensam que no és possible fer-
ho. 

I per això, i atès que el Govern participa d'aquesta
fundació, no crec que de la manera que volia el conseller, i
nosaltres estàvem d'acord, que deia: "la presència del
Govern a la futura fundació de l'Hospital de Manacor
entenem que hauria d'anar acompanyada per una
participació directa en la gestió d'aquelles magnífiques
instal•lacions", 4 d'octubre del 96, nosaltres estam d'acord
amb això, però no s'ha fet així. Però ja que participa dintre
la Fundació, voldríem que ens donés l'opinió d'aquestes que
nosaltres consideram que són anomalies. I volíem també
demanar-li si està d'acord que s'han de revisar els estatuts de
la Fundació perquè s'adaptin a la nova llei.

Per la nostra part, he de dir-los que no veiem amb bons
ulls la Fundació. Si llegim la Llei de fundacions, és clar que
no es va fer pensant en gestionar hospitals, l'únic que s'ha
fet és amagar unes privatitzacions, i que no voldríem que
acabés com la gestió de l'hospital estrella del Sr. Romay,
que va exportar des de Galícia, que és l'Hospital de Verín,
la gestió del qual ens sembla bastant desafortunada.
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Li hem fet, Sr. Conseller, preguntes molt concretes, fins a
set, i voldríem que ens les contestés concretament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula en nom del Govern
el conseller de Sanitat, Sr. Fiol.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Gascon, vostè efectivament suggereix una sèrie de temes molt
interessants per al debat, i que permetran un posicionament molt
clar d'aquest govern, com faré al final de la meva intervenció.
Però voldria coincidir amb vostè en el fet que efectivament
nosaltres apostam per un model de sanitat públic i universal,
com diré més endavant, finançat públicament sense cap tipus de
dubtes. Això no impedeix, però, que en aplicació de la Llei 15
de convalidació del Decret 10, es puguin utilitzar sistemes de
gestió que permetin el funcionament d'empreses públiques i de
fundacions, com sap molt bé vostè. I vostè em demana, entre
d'altres coses, avantatges que pugui posar el model d'empresa
pública, el model de fundació. Jo n'hi explicaré algunes.
Nosaltres creim, aquest govern ha cregut, el govern anterior ja
va creure en la bondat d'impulsar un model d'empreses
públiques desenvolupant la llei de Serbasa, i va crear Gesma,
Gesma 1 i, com vostè diu, Gesma 2, és a dir la convalidació,
perquè en primera instància efectivament per uns motiu formals
es va haver de repetir la creació d'aquesta empresa.

El model Gesma permet una autonomia dels centres, permet
una flexibilitat de la gestió dels recursos humans. Això permet
atacar directament les llistes d'espera, permet dissenyar
correctament carreres professionals, evitant situacions que, com
vostè sap, es produeixen dins el sistema estatutari,
d'anquilosament en determinades categories professionals a
perpetuïtat, fins que arriba el dia de la jubilació, contraris a la
millora dels coneixements, a la perfecció tècnica de determinats
professionals. Permeten un clima de competitivitat que pot ser
sa i profitós. Permeten -i es veu, com diré després, a l'Hospital
de Manacor- l'ordenació d'uns sistemes d'incentius a la
productivitat, que poden ser insuficients, segons el que arriba,
i li pareguin efectivament insuficients, o poden ser suficients,
segons tots els que han acceptat un lloc de feina a l'Hospital de
Manacor, convé dir també l'altra banda. Permet la flexibilitat i
celeritat en la gestió de compres i subministres, és a dir negociar
la finançació, la qual cosa evita que et carreguin dins les ofertes
els proveïdors els costos de la finançació. Permet l'existència
d'uns comptes d'explotació i d'una comptabilitat analítica que no
es produeix a l'Administració general Insalud, sinó que hi ha un
capítol d'ingressos i un de despeses. I tot això des del prisma i
la perspectiva del compliment de la Llei de contractes de l'Estat.
Ho vull deixar molt clar, perquè s'ha comentat qualque vegada,
i convé dir-ho amb molta claredat, que el model Gesma implica
el compliment de la Llei de contractes de l'Estat. És a dir,
l'empresa pública Gesma funciona amb adequació a la Llei de
contractes de l'Estat.

Llavors s'ha produït el Decret 10/963 i la posterior
convalidació. Home!, vostè diu que no ha quedat com era el
Decret 10, i fins i tot dubta que pugui aplicar-se en la
Fundació Hospital de Manacor. Jo li voldria dir de totes
formes que aquest nou compromís respecte de la possibilitat
de gestió a través d'empreses públiques i fundacions no és
una exclusiva del Govern balear. La Llei 15/97, que és una
llei pactada, fruit d'una esmena transaccional, diu l'article
únic: "En el ámbito del Sistema Nacional de Salud,
garantizando y preservando en todo caso su condición de
servicio público, la gestión y administración de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios de protección de la
salud o atención sanitaria o sociosanitaria, podrá llevarse a
cabo directamente o indirectamente, a través de la constitución
de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública
admitidas en derecho". Permet, per tant, la creació dels
instruments necessaris per poder gestionar, amb el suport
del Grup Socialista dins el Congrés, s'aprovà aquesta llei
15/97, que venia a ser la convalidació del Decret 10/96.

Nosaltres creim també que, efectivament, tal com vostè
suggereix i demana, la sanitat pública i la sanitat privada
són dues coses distintes, ho creim convençudament. I li vull
dir amb molta claredat que no és propòsit del Govern balear
anar a la privatització de la sanitat, com explicaré també
més endavant, llançant una sèrie de propostes.

Per tant també contest a la pregunta i al plantejament que
vostè em feia, que estàvem d'acord amb el Servei Balear de
la Salut, però no estaven d'acord amb la creació de
l'empresa Gesma. Ja li he explicat, em pareix que amb
claredat, quins són els avantatges que nosaltres creim que
pot tenir la constitució d'una empresa pública com Gesma.

Vostè em demana si pensam crear una empresa pública
quan es transfereixi l'Insalud. Jo crec que aquest és un tema
molt suggerent, el tema de les transferències de l'Insalud a
la Comunitat balear, que estimam, si totes les passes legals
es produeixen de la forma prevista, que en un període de
dos, o més aviat tres anys es pugui produir, plantegen i
suggereixen moltes qüestions, i seria molt prematur que qui
els parla en aquest moment posicionàs el Govern cap a un
model concret i determinat, perquè entre d'altres coses s'ha
de veure com es desenvolupa el model aprovat per la Llei
15/97, i s'ha de veure com camina i com funciona la
Fundació Hospital de Manacor, i la d'Alcorcon; s'ha de
veure si aquest model efectivament té l'efectivitat i funciona
de la forma que pensam que pot arribar a funcionar, o té
mancances que s'han d'anar corregint.
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Per tant, és prematur posicionar-se, molt més quan encara no
sabem quina és la postura de l'Insalud respecte de què farà amb
els altres hospitals de la seva xarxa, com pugui ser l'Hospital
Monte Toro, l'Hospital Can Misses o l'Hospital Son Dureta.
S'ha dit, i no ho ha dit aquest govern, que per ventura es parla
de convertir en fundació o convertir en empresa pública qualcun
d'aquests hospitals. Per tant, això variarà moltíssim la manera
en què arribaria la transferència, i per tant seria prematur i
equivocat que ens posicionàssim.

Un comentari també sobre les transferències i com arribaran,
i quina és la posició que ha de tenir el Govern al respecte. Jo
crec que hem de llançar un missatge molt clar. Jo crec que s'ha
de respectar el dret laboral de les persones que fan feina a
Insalud. Jo crec que això és fonamental. I les condicions
laborals s'han de respectar, perquè formen part d'uns drets
adquirits mitjançant unes oposicions, i no s'ha d'entrar dins la
destrucció d'aquest tipus de plantejaments. Però li voldria,
també sortint al pas a una de les preguntes que vostè feia, que
dins el que és Gesma, totes les persones que han passat a
Gesma, hi han passat voluntàriament. Ningú no ha estat obligat
a convertir-se en laboral de Gesma, si bé li vull dir que es
reservava plaça a aquestes persones com a funcionaris, és a dir
que passaven efectivament amb totes les garanties, tot s'ha de
dir, efectivament.

Crec que és el moment en què aquesta comunitat autònoma
ha de començar -i aquesta és la nostra idea- a fer les valoracions
necessàries per entrar dins la negociació, i per tant li puc
anunciar, i anunciar a aquest parlament, que pròximament el
Govern balear contractarà algunes consultores especialistes en
transferències de sistemes sanitaris a altres comunitats
autònomes, gent acreditada que demostri tenir una experiència
en transferències sanitàries a altres comunitats autònomes, per
poder fer una avaluació prima facie del que és Insalud, per poder
conèixer exactament en quin estat es troba realment Insalud, i
quina ha de ser la demanda i la finançació que ha de demanar
aquesta comunitat autònoma.

Jo crec que hi ha molts de temes, i dissortadament no
tendrem temps de plantejar-los, però que estic segur que
interessen a tots els diputats, com puguin ser la valoració dels
costos d'insularitat, com pugui ser la problemàtica sagnant dels
desplaçats amb què ens trobarem si no es produeix una correcta
finançació del sistema; perquè ja és clar que quan és una caixa
únic no es genera cap problema, quan és una caixa única
Insalud, si un senyor de l'Inserso està passant les seves
vacacions d'hivern a Palma i té una patologia o té una necessitat
d'acudir a un hospital, efectivament que aquesta persona serà
atesa amb el concepte de caixa única. Però en el moment en què
es produeixi la transferència, veurem qui carrega amb la
finançació d'aquest problema, el problema de la cartera de
servicis insuficient per un deute històric de l'Insalud cap a les
Illes Balears, determinades patologies no poden ser tractades a
la Comunitat de les Balears. Pens en un gran cremat, que hagi
de ser evacuat a un centre de València o de Barcelona; qui
finançarà aquesta qüestió? Crec que ho hem de plantejar, crec
que són temes que han d'anar sortint durant la discussió, que
serà interessant i profitosa en el pròxim temps.

Un darrer tema abans de llançar algunes propostes per
contestar i donar resposta crec que a tots els temes que vostè
venia plantejant, és la de l'Hospital de Manacor i la
participació del Govern. Escolti, l'Hospital de Manacor és
un hospital de l'Insalud. El Govern balear hi té una
presència, en el cas meu, el conseller de Sanitat és membre
del Patronat, però no estam dins la gestió; i ens hagués
agradat estar-hi, ho hem dit qualque vegada i ho hem
demanat, i ho vull dir amb molta claredat. No ha pogut ser
així. Insalud té una cura especial en tutelar molt de prop
l'evolució de la instal•lació, del model fundació, i per tant
ha acceptat que estiguéssim a la Fundació, però no que
estiguéssim a la gestió. I jo crec que, per tant, els dubtes
sobre les presumptes irregularitats que es puguin haver
produït en la contractació, no podem respondre per elles, no
les coneixem més que a través dels mitjans de comunicació,
i li puc assegurar que com a patró i com a membre del
Patronat em correspon, i així ho faré, tutelar que
efectivament les coses es produeixin d'una forma legal, i no
es produeixin abusos ni irregularitats, però dins els límits de
la responsabilitat de ser només membre del patronat i no
gestor d'un hospital que és de la xarxa d'Insalud, en
definitiva.

Però voldria, fetes aquestes reflexions, aprofitar aquesta
compareixença avui aquí, arrel de la interpel•lació del Grup
Socialista, per plantejar a aquesta cambra deu punts, un
decàleg, que crec que ha de ser el punt de referència que
hem de tenir per poder negociar amb claredat els temes de
la transferència de sanitat. El primer punt, finançament
públic. Nosaltres creim que la sanitat s'ha de finançar amb
doblers públics completament, i creim a més que és
fonamental saber separar, com s'ha fet aquí amb Serbasa i
Gesma, la planificació i la finançació de la provisió
sanitària, és una qüestió que creim que hem acreditat
suficientment. El segon punt, solidaritat. El sistema de la
sanitat pública de les Balears ha de ser un reflex de la
solidaritat entre els ciutadans de Balears, i un element
fonamental demostrador de la seva cohesió social. El tercer
punt, equitat. Es predica l'equitat del sistema sanitari en el
seu conjunt, però convé que es prediqui en el Sistema
Balear de Salut. Ningú no ha de ser discriminat en atenció
sanitària per no tenir mitjans per tenir l'atenció, si no, no
existirà cap casta de discriminació. Punt quart, eficiència. El
Serbasa, com a ens tutelar de l'empresa pública Gesma té
l'obligació de perseguir l'eficiència. Cinquena, col•laboració
amb la sanitat privada. Nosaltres creim, i ho hem dit moltes
vegades, que hi ha una sanitat, i llavors és una moneda amb
dues cares, la sanitat pública i la sanitat privada, que té dret
a l'existència, i que hem de cercar vies de col•laboració,
perquè pensam que pot donar suport a moltes qüestions que
no es cobreixen per sanitat pública, o que poden ser millor
ofertades per la sanitat privada, i és un tema que s'ha de
tenir en compte i s'ha de valorar. Pensem que (...)
segurament privat de la Comunitat Autònoma de les Balears
és un tema que no hem de perdre com a punt de referència,
fins i tot en la negociació amb l'Insalud. Punt sis, model
propi d'ordenació farmacèutica. Per imperatiu legal és el
moment inevitable, ineludible, que aquesta comunitat
autònoma, aquest parlament, dissenyi amb una llei el seu
propi model d'ordenació farmacèutica. Punt set, recursos
sociosanitaris. Serà necessari d'una forma definitiva
planificar a mig termini els recursos sociosanitaris que
necessita aquesta comunitat autònoma, i anuncii a mig
termini la presentació d'un pla estratègic per poder
començar a parlar, per poder plantejar quins recursos
públics, quins recursos materials sociosanitaris podran ser
posats a disposició dels ciutadans de les Balears. Punt vuit
-i vaig acabant-, protagonisme social i professional. El 70%
de la despesa sanitària es produeix per decisió dels metges.
Convé tenir molt clar aquest punt de referència, perquè
sense els professionals no es pot fer res, a esquenes dels
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professionals no es pot fer res, donant també el degut
protagonisme social als agents que intervenen dins la sanitat.
Punt nou, Serbasa perseguirà més i millors mitjans per la sanitat
pública com un dels seus objectius, per intentar dotar amb les
millors condicions sanitàries els ciutadans de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. I punt deu, i darrer, el Servei
Balear de la Salut entrarà en contacte amb la Universitat de les
Illes Balears per plantejar la viabilitat de poder tenir un institut
superior d'estudis mèdics o algun tipus d'estudis postgraduats a
la nostra comunitat autònoma.

Aquests són -i acab, Sr. President- els punts que volia
plantejar avui dins aquest plenari perquè tots els senyors
diputats els poguessin conèixer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la intervenció per
fixar la posició dels diferents grups parlamentaris. Grup
Parlamentari Mixt? Grup Parlamentari d'Esquerra Unida? Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Per a Esquerra Unida en el moment actual l'objectiu fonamental
a l'hora de parlar de la salut o del model sanitari i de gestió, és
assegurar la millor salut per a tots i totes. Avui en dia l'atenció
a la salut és una necessitat cada vegada major, necessitat
creixent, la solució de la qual requereix una gran capacitat de
control administratiu, inversió d'importants recursos, adaptació
a les necessitats concretes, i molts d'altres. Garantir l'adequada
atenció a la salut com a dret, sobre la base d'assegurar el
principi d'igualtat en l'accés du implícits els principis
d'universalitat, gratuïtat, equitat, solidaritat, descentralització i
participació. La discrepància de diverses opcions polítiques
sorgeix a l'hora de determinar si només amb el finançament
públic està garantida la salut, o si el mateix estat ha de tenir
altres papers essencials per assegurar adequadament aquest dret.
Esquerra Unida creu que a més del finançament correspon a
l'Estat emparar i estimular un desenvolupament saludable,
promovent actuacions amb criteris de promoció de la salut i
prevenció, i estructurant institucions sanitàries públiques
gratuïtes en el moment de l'ús, accessibles, suficients i eficaces.
I perquè aquest paper s'acompleixi, les institucions sanitàries
públiques han d'organitzar-se baix gestió pública, sotmeses a
control social i orientades cap a criteris d'eficàcia sociosanitària.

Aquesta forma d'organització pot aconseguir-se, en la nostra
opinió, a través d'un model administratiu i de recursos
assistencials que anomenam Servei Nacional de Salut. Per
això el nostre grup parlamentari, quan hem d'intervenir en
aquesta interpel•lació sobre el model sanitari de la
Conselleria de Sanitat i del Govern balear, volem manifestar
la nostra preocupació pel Reial Decret 10/96 i la Llei 15/97,
que introdueix, al nostre parer, les vies de gestió privada als
centres sanitaris públics i suposa el marc legal per a la
generalització a tot l'Estat de la política desregularitzadora
i privatitzadora. Aquest decret parla d'avançar en l'eficàcia
i en l'eficiència, però aquests dos conceptes amb indicadors
de salut de la població o es mesuren estrictament en termes
econòmics? A les Illes Balears pensam que hi ha una
confusió entre els distints models d'assistència sanitària. La
Conselleria de Sanitat ha apostat per l'empresa pública
Gesma, i a la vegada forma part de la Fundació de l'Hospital
de Manacor, manté contractes programes amb l'Insalud.
Quin model clarament defensa? Desenvoluparà el Servei
Balear de Salut? El Sr. Conseller de Sanitat, a la intervenció
anterior a la meva, ja ha parlat que defensa el model de
sanitat pública, però també volem esmentar aquests termes
de confusió, o aquests termes de no aclariment sobre la
manera com es concreta aquesta defensa. En el complex
hospitalari de Balears, que arriba ja a uns 100.000 habitants,
coneixem que la sectorialització darrerament ha avançat,
afegint el terme de Marratxí. Hem rebut tots els grups
parlamentaris una moció de l'Ajuntament de Marratxí,
parlant que aquesta sectorialització no ajudava a resoldre la
problemàtica de les comunicacions, empitjorant el
desplaçament, tant a les visites, com a les consultes
externes, etcètera. Demanaven explicacions a l'Insalud,
demanaven explicacions a la Conselleria de Sanitat. S'han
donat aquestes explicacions, s'ha donat resposta a aquesta
inquietud.

Tot això és per veure com ens donen mostres concretes
com es va gestionant la sanitat en aquesta comunitat
autònoma. Sabem que està pendent encara de presentació a
aquest parlament el Pla de salut de la Comunitat Autònoma.
Insistim una vegada més que aquest pla de salut no es pot
presentar si no du implícita una enquesta de salut prèvia de
les Illes Balears, que marqui els objectius, les prioritats a
dur a terme, i per tant adequar la gestió, el model sanitari a
aquest pla de salut. Respecte del Complex Hospitalari
sabem que a través d'un pla d'empresa de Gesma s'han anat
coordinant els tres hospitals, i sembla que dins el pla
d'empresa es veu que el procés de coordinació culmina amb
l'Hospital de Son Llàtzer. Volem demanar quin model es
promourà per a aquest Hospital de Son Llàtzer, si es triarà
el model de fundació, com el de Manacor, o si serà el de
gestió directa. Ja no vull fer menció tot l'aspecte de la
fundació de Manacor, ja ho ha fet l'interpel•lant, i per tant
només vull insistir que veim amb preocupació com es posa
en marxa aquesta fundació, i demanar si la Conselleria de
Sanitat exigirà una avaluació dels resultats d'aquest model
de fundació.
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Hem escoltat el conseller de Sanitat, i hem escoltat
atentament el seu decàleg de cara a les transferències. Un
aspecte que hem notat que no ha mencionat en els deu punts ha
estat l'aspecte de participació. Nosaltres volem insistir que la
Llei general de sanitat recull la participació dels ciutadans i
parla de la creació dels consells de salut autonòmics, comarcals
i d'àrees. Demanam al conseller de Sanitat si entra dins una de
les seves prioritats promoure la participació, i per tant promoure
també aquesta fórmula de control per part de l'opinió pública a
totes les gestions dels hospitals. Ens ha explicat també el
conseller de Sanitat com estan preparant les transferències, com
pensen que ha d'anar recollint informació, però allò que
nosaltres volíem demanar, ja per acabar, és el tema de les
relacions amb l'empresa amb les clíniques privades. El conseller
de sanitat ens ha parlat de col•laboració. Voldríem que se'ns
aclarís quin tipus de col•laboració, com s'especifica aquesta,
perquè curiosament a un fulletó sobre informació general del
Complex Hospitalari de Gesma, on hi ha tota la informació de
què significa el Complex Hospitalari, allà el que trobam és un
anunci d'una clínica determinada, la Clínica Rotger, amb un
anunci sobre el TAC i ressonància magnètica, que sabem que el
Complex Hospitalari no té. Per tant, donam per suposat que és
una manera d'anunciar que els pacients del Complex Hospitalari
han d'acabar en mans de la clínica privada.

Una aportació final: A través de la moció veurem com es
concreta i acaba aquest debat de la interpel•lació, però vull
insistir en l'aspecte que la defensa de la gestió pública i la
defensa de la sanitat pública ha de passar també necessàriament
per la defensa d'un model participatiu d'aquesta gestió. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula la Sra. Catalina
Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
És molt positiu debatre el model de gestió sanitària que es du a
terme des de la Conselleria de Sanitat. També serà oportú
analitzar quin és l'estat de salut del model de gestió de sanitat,
de la xarxa hospitalària pública, i també podrem recordar
d'aquesta manera que el dret a la salut és un dret bàsic de tots
els ciutadans i ciutadanes de les Illes, com vostè ha comentat
abans, Sr. Gascon.

A nosaltres també ens preocupa molt la filosofia del Reial
Decret 10/96, a través del qual el Govern central possibilita
diferents formes de gestió d'hospitals públics. Es fonamenta en
el fet que la gestió sanitària serà més operativa si se separa del
finançament i també de la planificació sanitària, com vostè, Sr.
Gascon, també hi ha fet referència al seu discurs.

El Grup Nacionalista-PSM pensam que si es lliguen aquests
tres elements: gestió, planificació i finançament, i es
treballen i es programen d'una manera conjunta pot ser més
factible i més real que si es realitza una exteriorització o
privatització de serveis. Compartim amb vostè, Sr. Gascon,
el que ha esmentat sobre l'empresa Gesma; en això sí que ha
estat capdavanter el Govern de les Illes, en gestionar la
sanitat pública amb criteris de gestió privada. Quina
problemàtica ens trobam quant a la gestió dels hospitals?
Basta recordar els entrebancs que s'ha topat amb l'obertura
de l'Hospital de Manacor, el qual es posa com exemple del
nou model de gestió sanitària. Sabem -com ha comentat ja
el responsable de la Conselleria de Sanitat, que la gestió és
competència de l'Insalud; però sí volem dir que la
Conselleria de Sanitat va posar molta il•lusió en aquest tipus
de gestió. Ja s'han fet denúncies sindicals, relatives a la poca
transparència quant a la contractació de personal, així com
ja s'ha fet esment aquí; greu mancances de personal sanitari,
les infermeres han d'allargar la jornada laboral per manca de
personal; saturació d'algunes àrees de l'hospital per una
manca de planificació de previsió, elements que cal
denunciar si tenim en compte la demora a obrir i posar en
marxa aquest hospital.

Quina és la realitat que ens trobam a les nostres illes
quan parlam de sanitat pública? S'ha denunciat al llarg
d'altres debats per part del meu grup parlamentari el fet que
la despesa sanitària de les nostres illes representi rebre
30.000 pessetes menys que un ciutadà de Navarra. També
s'ha comentat que la comunitat més rica de l'Estat espanyol,
nosaltres, l'única en què els índexs econòmics superen la
mitjana de la Unió Europea, és la que es troba als darrers
llocs de l'Estat pel que fa referència a llits d'hospitalizació
aguda per cada mil habitants, i també la darrera comunitat
quant a despesa sanitària per habitant. Quines gestions s'han
realitzades des de la Conselleria de Sanitat per pal•liar
aquesta discriminació que tenim nosaltres els illencs. Quina
feina s'ha feta des del nostre govern per compensar aquestes
desigualtats? Des de la Conselleria de Sanitat s'ha defensat
o s'ha fet feina sobre la sectorialització del Complex
Hospitalari de Mallorca?

En anteriors debats, concretament en el debat del
projecte de llei de pressuposts generals, ja mencionàrem la
dificultat de dur a terme aquesta concepció de complex com
un sol hospital, amb un agreujant insalvable, com són els 20
quilòmetres que poden separar alguns centres hospitalaris.
Les mancances que denunciàrem en el desembre del 96 eren
bàsicament cobrir una necessitat d'especialistes, cirurgia
vascular, (...), endocrinologia, noves tecnologies... Ens
demanam si s'han pal•liat aquestes mancances, si s'han
realitzat inversions, ja sigui en recursos humans, en
infraestructures, per solucionar aquestes necessitats, que el
Sr. Gascon ja ha esmentat breument.
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Hem parlat també en diferents ocasions sobre la manca de
coordinació entre els professionals de la sanitat de diferents
hospitals, inexistència d'un pla d'atenció conjunta al pacient,
història clínica conjunta, manca de cultura, d'hàbits, per dir-ho
d'alguna manera, per realitzar sessions clíniques compartides.
Creim que aquests elements serien unes eines bàsiques per
poder arribar a tenir un autèntic complex sanitari. S'ha
incentivat des de la Conselleria de Sanitat o s'ha afavorit
aquesta coordinació? S'han creat els grups de treball adients per
poder garantir que realitzin aquestes tasques conjuntament?
S'han constituït les comissions clíniques per millorar la qualitat
assistencial, referent a la formació del professional sanitari, i
també referent als protocol clínics, així com va anunciar ja el
conseller de Sanitat? Podem tornar a parlar del Pla de salut, un
document bàsic per a la planificació sanitària de les nostres
illes, com ja han fet referència els altres portaveus dels grups
parlamentaris? Es fa urgent tenir a l'abast aquest pla, ja que ens
informarà sobre l'estat de salut dels ciutadans, de recursos de
què disposam, i d'unes actuacions i programes prioritaris i
bàsics.

Demanam també, com ja han fet els altres portaveus, que es
dugui a discussió aquest pla de salut al Parlament. Cal saber
també com queda la xarxa hospitalària que es gestiona des del
Govern de les Illes Balears, quin paper jugaran l'Hospital de
Son Llàtzer, l'hospital d'Inca; com encaixaran en aquesta xarxa
d'hospitals públics.

No voldria acabar la meva intervenció sense denunciar una
altra vegada més la situació en què es troba el malalt mental a
les nostres illes. Ja som a maig del 97, i no sabem noves sobre
la reforma psiquiàtrica, sobre el Pla de salut mental de la
Comunitat Autònoma. Per a nosaltres és prioritari que també es
tengui en compte aquest tema. Com es troba l'elaboració del Pla
de salut mental? Quins criteris seran prioritaris per al Govern de
les Illes relatius a aquest tema? Quan es podrà dur a terme
aquesta reforma? Esperam, Sr. Gascon, la moció que es derivarà
d'aquesta interpel•lació que vostè ha duit a debat, i poder
debatre ja més concretament i més àmpliament sobre la sanitat
pública aquí a les nostres illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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 i
senyors diputats. Davant la interpel•lació presentada pel
Grup Parlamentari Socialista relativa a model sanitari i
gestió sanitària del Govern a les Illes, em permetran fer una
breu referència al marc jurídic. Amb l'aprovació de la
Constitució espanyola l'any 1978 es reconeix per primera
vegada a l'Estat espanyol el dret de tots els ciutadans a la
protecció de la salut. També l'any 1978 es va crear l'Insalud
per Reial Decret Llei 36/1978, que reforma i transforma
l'antic Institut Nacional de Previsió. A l'any 1986 la Llei
general de sanitat crea el Sistema Nacional de Salut per tal
de fer efectiu l'esmentat dret constitucional. Aquesta llei
s'inspira fonamentalment en el Servei Nacional britànic, en
integrar tots els recursos sanitaris públics en el Sistema
Nacional de Salut. La Llei general de sanitat enuncia com
a principis generals eficàcia en la producció de la salut,
eficiència en la utilització dels recursos, equitat en l'accés
als serveis, participació ciutadana en la formulació de la
política sanitària, celeritat, economia i flexibilitat en
l'organització dels serveis, finançació pública mitjançant els
ingressos de l'Estat -impostos i cotitzacions de la Seguretat
Social- i cobertura universal. (...) pública del sistema,
encomanant aquesta als serveis de salut de les comunitats
autònomes a través de les transferències dels serveis
sanitaris. 

El nostre grup valora molt positivament que el Govern
respecti totalment aquests principis que emanen de la Llei
general de sanitat. Actualment són set les comunitats
autònomes, com vostès saben, que gestionen aquests
serveis: Catalunya, Andalusia, País Basc, València,
Navarra, Galícia i Canàries; i les deu restants comunitats
autònomes, entre les quals es troba la nostra, formen part de
l'àmbit de gestió de l'Insalud no transferit.

Arribam ja a la Llei 4/1992, de 15 de juliol, del Servei
Balear de la Salut, que es crea (...) a la reforma sanitària a
les Illes Balears per tal d'unificar tots els recursos i esforços
que dins l'àmbit de la nostra comunitat es dirigeixen a la
protecció de la salut amb independència de l'administració
a la qual estiguessin adscrits, per tal d'aconseguir una sanitat
integral i pròpia. Així es va crear l'empresa pública Gestió
Sanitària de Mallorca, a la qual estan adscrits l'Hospital
Joan March, l'Hospital General i el Psiquiàtric. Per tant, el
Servei Balear de la Salut assumeix les funcions de
planificació i finançament, mentre que l'empresa pública
Gesma té atribuïdes les competències de tot el que fa
referència a la gestió de centres. Amb la posada en
funcionament del Complex Hospitalari de Mallorca el
Govern ha aconseguit la direcció única de tots els centres
hospitalaris de la Comunitat, la qual cosa permet l'existència
d'un contracte programa amb l'Insalud, molt més eficaç i
eficient, i que farà factible una transferència també més àgil.
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Amb l'aprovació del Reial Decret Llei 10/96, de 17 de juny,
sobre habilitació de noves fórmules de gestió en l'àmbit de
l'Institut Nacional de la Salut, per primera vegada el Govern
central amplia les fórmules de gestió dels centres sanitaris, com
molt bé ens ha dit el conseller de Sanitat i Consum del Govern,
que ja estaven previstes a la Llei general de sanitat, mantenint
íntegrament el caràcter públic. En aquesta línia ja s'ha aprovat
la constitució de les fundacions de l'Hospital de Manacor i
Alcorcon, aprovat pel propi Consell de Ministres per tal
d'atorgar-li la màxima seguretat jurídica; i com també ens ha
anunciat el conseller de Sanitat, també ha estat aprovat per
consens pràcticament de tots els grups al Congrés dels Diputats.

Esmentats tots aquests antecedents pel que fa al model
sanitari, la situació actual es configura en tres hospitals de
referència que pertanyen a l'Insalud: Hospital de Son Dureta a
Mallorca, Hospital Verge de Monte Toro a Menorca i Can
Misses a Eivissa. Recentment s'ha incorporat l'Hospital de
Manacor; i respecte dels serveis sanitaris de la Comunitat, el
Govern els ha unificat en el Complex Hospitalari de Mallorca
per convertir-se en un únic hospital de referència, el segon
hospital de Palma, o de Son Llàtzer, i que també permetrà, com
ens ha anunciat el Sr. Conseller, de poder fer un estudi a fons
dels serveis sociosanitaris en aquests hospitals que, una vegada
s'habiliti Son Llàtzer, es podran emprar tal vegada amb aquesta
ubicació física que havíem dit.

Quedaria la construcció d'un hospital d'Inca, punt de
permanent reivindicació, com saben tots vostès, i respecte de la
gestió sanitària comptaríem amb tres sistemes de gestió: el
tradicional de l'Insalud, l'empresa pública Gesma, i un nou
model de gestió, una fundació que permetrà veure quins
avantatges poden tenir aquests diferents models.

I ja per acabar, respecte del procés de les transferències,
sabem que la Conselleria de Sanitat i Consum treballa per tal
d'emprendre el procés negociador, i donin per segur, senyores
diputades i senyors diputats, que vetllarà per defensar al màxim
el dret constitucional de protecció de la salut dels ciutadans de
la nostra comunitat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en aquesta interpel•lació li havíem fet set preguntes
bastant concretes, nosaltres pensam que vostè ens ha explicat un
decàleg de treball de la seva conselleria, que nosaltres agraïm,
però ha parlat molt concretament, ha dit que el finançament ha
de ser pública i separar el finançament de la gestió, cosa amb
què nosaltres, ja ho sap, no hi estam d'acord; després ha parlat
de solidaritat, equitat, Serbasa, perseguir l'eficiència, etc., etc.,
però de les preguntes que li havíem fet nosaltres, la definició del
model sanitari sí que ens ho ha dit, no ens ha parlat de la
dedicació exclusiva, jo crec que és un tema del qual se'n pot
parlar fàcilment sense problemes, si es pensa en una altra
empresa o no quan es transfereixi l'Insalud, potser no està
concretat, però alguna idea deu tenir la conselleria; quin serà el
paper del complex una vegada estigui en funcionament Son
Llàtzer, no s'ha dit; i sobre els estatuts de la Fundació Manacor,
si han de ser canviats, he interpretat que no es definia.

Respecte de la fundació ens ha dit que l'Insalud, i això és
cert, és molt gelós amb els seus hospitals, però no hem
d'oblidar que l'anterior conseller de Sanitat, el Sr. Cabrer,
era partidari que la conselleria participés en la gestió de la
fundació, avui el Sr. Cabrer és el director provincial de
l'Insalud i no es permet que la conselleria participi en la
gestió, és incomprensible.

Quant a l'article que vostè ha llegit de la Llei
d'habilitació de noves formes de gestió, vostè ha llegit el
punt 2 de l'article, jo voldria llegir el punt 1, que diu que "la
gestión y administración de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de protección de la salud o de
atención sanitaria o sociosanitaria, podrán llevarse a cabo
directa o indirectamente a través de la constitución de
cualesquiera entidades de naturalesa o tiutularidad públicas
admitidas en derecho". El servei de laboratori de l'hospital de
Manacor no és gestionat per una empresa pública, es diu
que es gestionaran els hospitals per una empresa pública, el
punt 2 parla dels serveis, els serveis poden estar en
pressuposts tancats, els serveis dels hospitals, però la gestió
de l'horpital ha de ser pública, no es pot concertar, entenem
nosaltres, amb una empresa privada, i per això li dèiem que
els estatuts han de ser canviats.

Per altra part, nosaltres insistim que la gestió és millor
que sigui directa amb Serbasa, pensam que el fet de fer
empreses o el fet de fer fundacions l'únic que fa és
fragmentar i desregularitzar el sistema, el sistema de salut
en aquesta comunitat autònoma. La Llei general de sanitat
neix, segons diu el preàmbul, per esmenar la incardinació de
múltiples serveis sanitaris, per tant, si cream empreses
romprem amb la capacitat aquesta de coordinació, de
planificació, d'integració, podem fer Gesma, podem fer una
altra empresa quan es faci l'Insalud, no ho sé, que es digui
"elips", a Catalunya es diu "ics", i què passarà?, que
romprem també la integració del sistema que és el que volia
la Llei general de sanitat, a més d'impedir els avantatges de
l'economia d'escala de les grans empreses. 

Quant a la fundació, ja li hem dit al principi clarament
que no veim amb bons ulls les fundacions en general, la Llei
de fundacions no s'ha fet per gestionar hospitals, hem d'anar
amb molta cura de com acabarà aquesta fundació, les
fundacions donen moltes atribucions als patronats, sense
que existeixi suficient publicitat sobre les seves decisions,
ni capacitat de controlar, ni transparència, la qual cosa no és
com a mínim molt correcte, quan pensam que parlam de
diners públics. L'experiència de les fundacions ve de Galícia
i ens demostra, l'hospital de Verin, ja li he dit abans, que
s'obren centres amb una deficient infraestructura, també n'hi
ha un a Marbella, gestionat pel Partit Socialista, però també
està igual, dèficit d'infraestructura, de personal, manca de
recursos tecnològics i l'únic que fa això és derivar malalts
de la medicina aquesta de les fundacions, i a Galícia és molt
evident, a la medicina pública tradicional, clar que els surt
més barat. L'horpital de Verin té setze especialitats
mèdiques i quirúrgiques, només, tota la resta se'n va a
l'hospital de Vigo, no tenen obstetrícia ni tenen ginecologia,
clar, això és molt més barat, són especialitats que tenen
molta demanda. Nosaltres pensam que la redacció definitiva
de la Llei d'habilitació de noves formen de gestió impedeix
que la gestió dels hospitals sigui privada, veurem què
passarà amb l'hospital d'Alzira, aquest que s'ha fet, i tampoc
no es podrà posar en pràctica, pensam, sortosament, l'article
10 de la Llei d'acompanyament dels pressuposts d'aquesta
comunitat, ja ho vam dir nosaltres a la Llei de pressuposts,
que volíem que es tregués.
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Miri, nosaltres insistim que no es pot parlar d'empreses quan
es parla de sanitat, però és que les dades pensam que són
evident, no per dir-se empresa es gestiona millor, nosaltres
pensam que hi ha d'haver Serbasa que ha de gestionar
directament els hospitals, no per dir-se empreses i crear
empreses, a part de fragmentar ... Miri, jo tenc unes dades aquí
que diuen que des de l'any 89 al 92, la despesa sanitària pública
ha augmentat un 45'7%, en el mateix període les primes
d'assegurances privades van augmentar un 91%; els últims anys,
en el període 93-94, la despesa sanitària pública ha crescut un
8'2% i les primes de companyies privades, un 23%. És fals que
per ser una empresa privada es gestioni millor, és realment fals.

A part d'això i per acabar, Sr. President, s'han dit per part
d'algun alt càrrec de la conselleria, algunes coses amb les quals
nosaltres no hi estam d'acord, ho hem comentat abans, n'hi ha
alguna més, diu, per exemple, "si se le pregunta a cualquiera que
prefiere que le den estas 77.000 pesetas -es refereix al que es
paga per Seguretat Social- para ir al Insalud o que den aquellas
48.000 -aquest senyor era gerent d'una mútua- y poder elegir
entre la sanidad pública o la sanidad privada, todo el mundo le
dirá que es mejor elegir". Bé, jo pens que aquí ens deixam un
tema molt important que és el tema de la solidaritat, si qui pot
marxar, marxa, qui no pugui pagar, aquest no marxarà enlloc.
I això és important, això ho ha dit un alt càrrec de la conselleria.

Aleshores, acabarem, com deia el Sr. Fernández Miranda,
que semblava el futur ministre de Sanitat, que afortunadament
no ho va ser, que comentava que la medicina pública tenia la
seva funció, que era fer el que no podia fer la privada, és a dir
trasplantaments i grans patologies, i el que fos rendible -i així
ho deia textualment, perquè jo el vaig sentir en directe-, lo que
sea rentable, tiene que hacerlo la medicina privada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta interpel•lació,
té la paraula el conseller de Sanitat.

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

Gràcies, Sr. President. Per intentar explicar que jo crec
que moltes de les qüestions que s'han plantejat han estat
respostes, evidentment algunes exigirien moltes
matisacions, entrar dins el tema de les compatibilitats és un
tema molt complex, perquè crec que no es tracta de parlar
de blanc i negre, sinó de situacions d'incompatibilitat i de
situacions on es pot donar o es pot arribar a donar la
incompatibilitat, que no és el mateix, i ens duria a un debat
molt llarg. 

Dos temes que per ventura un d'ells no li he comentat és
el tema de què passarà amb el Llàtzer, això depèn un poc de
la periodicitat en què vengui la transferència, jo li he de dir
una cosa, si al final Son Llàtzer és el reflex del que és
Gesma en aquest moment, és a dir el complex hospitalari de
Mallorca, crec que Son Llàtzer serà una empresa pública,
aquesta és la meva opinió. Evidentment, és molt prematur,
com he dit abans a la meva primera intervenció, en aquests
moments arribar a conclusions abans de tenir les coses més
clares.

M'ha parlat que el laboratori de Manacor no podia
estrenar-se a contractar per concurs, escolti, s'hi va presentar
molta gent, que impugnin i que siguin els tribunals, en
darrer terme, els que ens determinin si es podia o no es
podia fer. A mi el que m'estranya, insistesc, és que vostè
surt aquí a dir que no es pot parlar d'empreses quan parlam
de sanitat, em sembla que ho ha dit així de literal i així de
clar, jo he de treure a col•lació la intervenció del Sr.
Conseller de Sanitat i Salut Pública de la Junta de
Andalucía, davant la subcomissió del Congrés on va dir
literalment: "En cualquier caso, todos los centros
hospitalarios de nueva apertura deberían abrirse bajo
fórmulas de gestión pública, pero sometidos a un régimen de
gestión empresarial, derecho mercantil, laboral, personalidad
jurídica propia, según cada caso, las fórmulas pueden ser
diversas, empresas públicas, sociedades anónimas públicas,
consorcios, ...", etc., etc., no el vull cansar. És clar que dins
el seu plantejament existeixen també discrepàncies molt
clares i que de qualque vegades convendria que es
compensassin les unes amb les altres.

S'ha parlat per part d'alguna altra persona de la necessitat
que surti el Pla de salut, qui els parla té compromesa abans
de l'estiu la presentació a aquest parlament del Pla de salut
i espera poder-ho complir, perquè, certament, el
coneixement del Pla de salut ens permetrà a tots conèixer
quin és l'estat en el qual hem d'entrar a determinades
reivindicacions, perquè una de les reivindicacions que s'ha
de fer dins la negociació amb Insalud, ha de ser la de les
prevalències de determinades patologies, que és un tema, al
final, econòmic, és un tema que necessita recursos per
atendre's, i crec que és important que el Pla de salut ens ho
digui. I de la reforma psiquiàtrica, evidentment, elaboram el
Pla estratègic de la reforma psiquiàtrica, fruit del document
que coneixen alguns dels diputats d'aquesta cambra, que han
elaborat psiquiatres d'Insalud i de Serbasa conjuntament.
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Efectivament, coincidesc amb algun altre diputat que ha
intervengut en la prevenció i promoció de la salut com a eines
fonamentals, Sra. Thomàs, per intentar tenir una sanitat millor,
ara, no participaria de la preocupació de l'aplicació de la Llei
15/97, perquè crec que és una llei que instrumental i permet
l'existència d'empreses públiques, de fundacions i, en definitiva,
del que explicava abans, dels models com el de Gesma, que
permeten la separació entre el planificació i finançador i el
proveïdor dels serveis. 

Jo crec que, en definitiva, aquest conseller els ha llançat una
sèrie de propostes, de punts estratègics, tal vegada n'hem deixat
algun, es tractava de cercar unes preferències, tal vegada n'hem
oblidat algun, insistesc, però que bàsicament configuren el que
ha de ser la posició, des del nostre punt de vista, de la
Comunitat Autònoma d'aquestes illes davant el tema de les
transferències. 

No em queda més que, per acabar, agrair el suport del Grup
Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 653/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema educatiu de
qualitat.

I passam al tercer punt i darrer de l'ordre del dia, que fa
referència a proposicions no de llei. La primera a tractar serà la
número 653/97, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistema educatiu de qualitat. Sr. Crespí, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en aquest
moment i arreu de l'Estat es du a terme el procés d'implantació
de la LOGSE, llei que fou aprovada amb el suport de tots els
grups parlamentaris amb presència al Parlament d'Espanya,
manco d'un, i que tant el ministeri en el seu territori com les
comunitats autònomes que tenen les transferències ja efectuades
i, per tant, competències plenes, van aplicant, d'acord amb allò
que es preveu al Reial Decret aprovat l'any 1995 i consensuat al
si de la conferència de consellers d'Educació i del ministre del
Ministeri d'Educació i Ciència en aquell moment, d'Educació i
Cultura ara, i que suposa el fet d'anar aplicant, de manera
progressiva, d'acord amb dos elements fonamentals que són els
recursos pressupostaris per una banda, i el temps educatiu i
pedagògic per una altra, la implantació, la substitució d'un
sistema per un altre.

Però enguany, l'any 1997, i almanco pel que fa a allò que
se li ha vengut a dir el territori MEC, com si fos un territori
indi, però aquest territori administrat pel Ministeri
d'Educació i Ciència o d'Educació i Cultura, tant MEC era
un com és l'altre, ens trobam amb l'evidència d'un retall
substantiu de la despesa educatiu, i sobretot i de manera
molt significativa, pel que fa, o almanco fins a aquest
moment, pel que ha fet a les inversions. L'actual ministra es
troba en una situació sorprenent que és que en aquest
moment inaugura aquells centres que varen ser començats,
la construcció dels quals va començar durant el període de
govern socialista, i encara, almanco en aquesta comunitat,
ningú, cap autoritat ministerial, ha posat la primera pedra
d'un edifici construït durant l'etapa de govern del Partit
Popular.

Jo crec que no hi és de més recordar aquí, perquè crec
que és un element substantiu per definir quina és la política
que s'ha de dur durant aquests darrers anys d'implantació de
la LOGSE fins l'any 2002 que estarà acabada d'implantar a
tot el territori, què és, almanco en inversió constructiva, el
que s'ha anat fent durant aquests anys. Bé, doncs, durant
aquests anys, en aquesta comunitat, s'han construït 72
centres d'educació infantil i primària, 34 centres
d'ensenyament mitjà, dues escoles d'arts i oficis i una escola
oficial d'idiomes, però això no és suficient, malgrat, i citaria
una frase textual que es publicà a una revista de caire
educatiu, "mai a una etapa anterior no s'havia fet tant en
inversió en infraestructures," i donat que aquesta frase no
correspon a cap persona de l'administració educativa
socialista, sinó que correspon al Sr. Pedro Cantarero, que és
diputat, com vostès saben, pel Grup Popular al Congrés dels
Diputats, crec que és una frase digna de tenir en compte, ja
que no s'hi pot trobar una lloança injustificada per mor
d'afinitats polítiques, sinó que és una anàlisi objectiva de la
inversió que s'ha anat fent. Hem comptat que 34 centres
d'ensenyament mitjà correspon quasi a tres centres educatius
per any; duim un any de govern del Partit Popular a Madrid,
i no se n'ha començat tant, per tant ja en tenim tres que els
hem perdut, i en falten cinc, en falten cinc per acabar
aquella xarxa que l'annex de centres a construir d'acord amb
la planificació feta pel ministeri, que havia d'acabar l'any
2002, s'havia de concloure. Nosaltres voldríem que tots
aquests centres vessin la llum el més aviat possible. Sabem
que falten aquests instituts, falta acabar d'implantar la nova
formació professional que aquesta ha de ser conseqüent amb
la implantació del batxillerats, i tot això també suposa
inversió, i també suposa inversió la transformació dels
actuals centres amb els requeriments que necessita la
LOGSE, aquells nous espais per donar música, per donar
tecnologia, per donar el tipus d'ensenyament que preveu la
LOGSE.
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Com a contrapartida a aquestes necessitats, un nou decret de
mínims sembla que tracta de reduir la qualitat i els espais que
aquests centres anaven tenint, això també ens preocupa perquè
crec que professors i alumnes han de disposar d'unes
instal•lacions adequades per poder impartir el fet educatiu que
necessita, com a condició no suficient, però sí necessària, d'uns
llocs adequats, fets d'acord amb el que s'hi ha de fer dins, no és
el mateix una aula ordinària que una aula per a tecnologia o per
a música, per tant és necessari que aquestes inversions venguin.

Per això, nosaltres presentam una proposició no de llei,
proposició no de llei que vol, no només fer referència a
inversions, perquè l'educació no necessita només d'inversions,
les necessita però necessita altres coses, necessita altres
recursos per aconseguir un sistema educatiu que arribi a assolir
els objectius que a l'exposició de motius de la llei estaven
plenament explicats. Nosaltres entenem que el sistema educatiu
és la base per iniciar un procés de solidaritat entre els ciutadans
i de cohesió social, es comença amb educació, no és suficient,
però sense aquesta eina inicial, difícilment els ciutadans i
ciutadanes d'aquest país, poden gaudir d'una real igualtat
d'oportunitats davant les dificultats que llavors, més envant els
presentarà la vida. I per això volem que es doni compliment i un
compliment generós a tot el que ve previst a Logse, referent a
l'optativitat de què els alumnes poden gaudir dins l'educació
secundària obligatòria i dins els batxillerats, volem que aquestes
especialitats es vagin implantant al llarg de tot el territori a fi i
efectes de disminuir al màxim possible i dins una certa
racionalitat, del desplaçament dels alumnes per accedir,
sobretot, a un centre de secundària. Volem que els centres
aquests disposin dels recursos pedagògics per donar resposta,
precisament una resposta adequada a aquells al•lots i al•lotes
que puguin tenir majors dificultats a l'hora de l'aprenentatge.
Volem que s'implantin els cicles formatius que d'acord amb les
necessitats productives d'aquesta comunitat són necessaris per
cobrir adequadament i podent fer front a un alt grau de
competitivitat amb els perfils professionals que són necessaris.
Volem també que els professors de les nostres illes tenguin una
oferta formativa per poder mantenir contínuament el nivell de
qualitat de la seva funció, sense un pla adequat de formació del
professorat el nostre sistema educatiu ràpidament cauria en
obsolescència. Per això, volem que es giri el camí que s'ha
emprès cap al desmantellament  dels centres de professors que
havien aconseguit una implantació eficaç i molt ben rebuda pel
personal docent.

Volem també que els nostres centres responguin d'una
manera adequada al que preveu l'Estatut d'Autonomia i la Llei
de normalització lingüística, són una eina necessària, encara que
no suficient per a la nostra normalització cultural i lingüística
i aquesta és la resposta que han de donar els centres, i també
volem que l'administració educativa, quan sigui transferida
permeti aquí crear una estructura per donar resposta als
ciutadans i ciutadanes, perquè el sistema sigui àgil, eficaç i
educatiu.

Jo em voldria fer ara i aquí ressò d'unes declaracions que
almanco un diari atribueix al conseller d'Educació i Cultura
que demana calma i tranquil•litat. Jo crec que la millor
manera que no discrepem a l'hora de produir aquesta
transferència tan significativa, la segona en matèria
educativa, però evidentment la primera en muntant
econòmic, quasi quasi nou vegades el que va representar la
transferència universitària, hi hagi aquest consens, hi hagi
aquest consens i que no es produeixin veus discrepants en
excés que facin que anem dèbils a aquest procés de
transferència. Per tant, i anuncio una iniciativa del nostre
grup d'aconseguir que en aquest parlament, en el si d'aquest
parlament, d'acord amb tot allò que pugui preveure el
Reglament de la Cambra, es creï algun tipus de comissió,
ponència, etc., per, al si d'aquesta, i quan tenguem els
documents suficients per valorar aquesta transferència, es
pugui treballar conjuntament i arribar al màxim consens.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies,. Sr. Crespí. Altres grups que vulguin intervenir?
Grup Mixt? Sr. Portella, per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bon dia. Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Durant l'any 1997 s'han previst les negociacions,
en teoria estan en marxa aquestes negociacions per al
traspàs de les competències en matèria d'Educació a
aquelles comunitats autònomes que encara no les tenen. El
traspàs d'aquestes competències a la nostra comunitat
autònoma s'emmarca dins un procés general, per tant, a tot
l'Estat. L'objectiu del Govern és que les competències
estiguin transferides a primer de gener del 1998, però no
obstant açò no seria el primer ajornament que conegués
aquest anunci, ja s'han anunciat anteriors vegades, anys
enrera aquestes competències i no han acabat d'arribar mai.
Per tant, aquesta proposta, aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Socialista i que per casualitats de calendari
es veu al Parlament quan ens trobam amb una visita de la
ministra del ram a les nostres illes, creim que ve bé,
coincideix bé en el temps, i que es pot tractar amb interès.

Les competències educatives són fonamentals per a la
nostra comunitat, com molt bé ha dit el Sr. Crespí, tant pel
fet de ser l'única amb llengua pròpia que encara no les té,
com per la importància competencial, global que la seva
atribució generarà, no només en quantitat de funcionaris, en
quantitat de personal que entrarà a la funció pública i amb
els pressuposts que manejarà la Comunitat Autònoma, sinó
també perquè és fonamental tenir aquestes competències per
a l'accés a la quota del 30% de la recaptació de l'IRPF que
arribi a la Comunitat Autònoma, té una segona lectura
aquesta capacitat competencial.
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En aquest període de negociació en què les opinions que es
manifesten van en el sentit de veure quina és la fita de dotació
pressupostària amb què el Govern ha d'acceptar la competència,
ja ens movem entre 35.000 milions i 60.000 milions, segons
d'on vengui calculada aquesta xifra, ens movem en un ample
ventall de possibilitats, pensam que és convenient, també,
reflexionar sobre una sèrie de qüestions referents a aquesta
competència.

Una primera qüestió que aportam a aquest debat introduït
pel Grup Socialista és veure quins efectes ha tingut a les
diferents comunitats autònomes l'assumpció de les
competències educatives des de l'any 1981 sobre la prestació
dels serveis educatius, en aquest sentit hem de dir que el traspàs
de les competències es va desenvolupar sobre un mapa
d'importants diferències territorials al sistema educatiu, i en
l'estat de l'educació ensenyament. Encara en l'actualitat es
mantenen pronunciades desigualtats educatives entre les
diferents comunitats autònomes en relació a la consolidació de
nivells educatius per part de cada població de cada comunitat
autònoma. Els mapes es comences amb desigualtats i continuen
amb desigualtats.

Analitzant les dades de l'enquesta de població activa, les
dades més recents que hem analitzat, podem parlar, per
exemple, d'analfabetisme, entre el percentatge més alt
d'analfabetisme, el 29'6% de la Comunitat de Múrcia, i el més
baix, el 2'6% de La Rioja i de Navarra, existeix un ample
ventall de situacions que en cap cas no mostren homogeneïtat
territorial d'aquest problema. La Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, la primera del PIB, la primera, la de més alta
renda per càpita, amb una taxa d'analfabetisme del 17'7%, se
situa sobre la mitjana estatal del 16'9, amb vuit comunitats
autònomes en una situació sensiblement millor, hi ha vuit
comunitats autònomes amb una taxa d'analfabetisme més baixa
que la de les Illes Balears. Una dada significativa quan deim i
ens enorgullim de ser la comunitat més rica, que de vegades la
riquesa no es compta només en PIB.

Ensenyaments secundaris. Pel que fa al batxillerat, són dades
també de l'enquesta de població activa, entre el percentatge més
elevat de persones amb estudis secundaris, un 11,7%, de la
Comunitat de Madrid i el més baix, un 4,1, de la Comunitat de
Múrcia, una altra vegada, també són paleses aquestes
diferències: passam d'un 11 a un 4; les Illes Balears, amb una
taxa del 8,4, se situen un poc per damunt de la mitjana de l'Estat
que és un 7, però ni molt manco amb les cinc comunitats de
taxa més elevada. 

Les diferències s'han ampliat en dos àmbits: entre les
diferents comunitats autònomes, en no aplicar-se mecanismes
específics de compensació interterritorial en educació i en no
funcionar els instruments de planificació que, en teoria
s'orientaven per aconseguir determinats nivell mínims
homogenis entre totes les comunitats, s'han pronunciats
aquestes diferències, i entre les comunitats autònomes amb
competències educatives pròpies i aquelles que es mantenien en
territori MEC, el que coneixem com a territori MEC, com la de
les Illes Balears, també s'ha pronunciat aquesta diferència. Així,
segons estudis del mateix Ministeri d'Educació i Ciència -en
aquell moment, ara ja no- estudis de l'any 95, les comunitats
autònomes amb competències pròpies han millorat sensiblement
la seva finançació educativa per càpita, s'ha incrementat, aquest
finançament entre un 76% i un 92% durant aquests anys des del
81, que són les primeres competències, mentre que les
comunitats autònomes gestionades pel ministeri incrementaven
els seus fons entre un 15 i un 57; hi ha una diferència de procés
en el finançament entre les que tenen competències pròpies i
entre les que són territori del ministeri. L'any 1995 la mitjana de
despesa en educació en territori del ministeri era de 138 i la
mitjana de despesa en educació a les comunitats autònomes
amb competències educatives -Andalusia, Canàries, Catalunya,

València, Galícia, País Basc i Navarra- se situava en una
mitjana del 174, diferència importantíssima per comprendre
que aquestes desigualtats es mantenen quan no s'han
incrementat.

Aquest procés de negociació del traspàs de competències
educatives a les Illes Balears no només s'emmarca en
aquesta desigualtat territorial sinó que també d'emmarca en
un moment que ve determinat per dues qüestions: en primer
lloc, la insuficiència del finançament de la reforma, amb la
qual cosa els aspectes més progressistes de la llei i que van
motivar Esquerra Unida a una valoració positiva i a
implicar-se en aquesta llei han quedat sense desplegament
material; sabem que la reforma preveu desplegament fins a
l'any 2001, però en els primers anys de desplegament la
situació ha estat aquesta, falta de finançament per dur la
reforma a les darreres conseqüències. 

I en aquest sentit cal recordar, perquè cal recordar-ho,
que la iniciativa legislativa popular promoguda per
Comissions Obreres amb més de 500.000 firmes per dotar
de finançament suficient el sistema educatiu va romandre
condormida durant dos anys amb l'anterior govern, dins un
calaix adormida, no la va treure. Ha hagut de ser ara amb el
Govern del Partit Popular que aquesta iniciativa legislativa
popular ha passat al Congrés dels Diputats i ha estat
refusada, com és normal, pel Partit Popular, amb el vot
favorable, a aquesta iniciativa, del Grup Socialista, però si
no hagués estat adormida dos anys aquesta iniciativa
s'hagués pogut aprovar quan governava, en teoria, una
majoria d'esquerres a Espanya, però no va ser així i s'ha
esperat perquè sigui el PP que l'hagi rebutjada. Per les dues
bandes, en aquest sentit, Esquerra Unida ha de fer una
crítica i la feim perquè la responsabilitat s'ha de mirar per
les dues bandes.

També negociació de procés de transferència de
competències s'imposa quan veim les primeres mesures
neolliberals aplicades a l'ensenyament en contra del sistema
públic, de restricció de la despesa pública, d'elecció de
centre, etc., etc. I també s'ha de veure l'intent del Partit
Popular de calcular el cost dels serveis que s'han de
transferir sobre l'exclussiva base de la despesa que
s'efectuarà amb càrrec als pressuposts del 1997 que són
clarament restrictius. 
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I, per últim, aquest procés de negociació de competències
s'ha de veure amb la mancança d'un estudi, d'un informe sobre
la situació del sistema educatius, almanco que sigui públic, del
sistema educatius a les Illes Balears que contengui les
necessitats de recursos humans i materials dels centres, la
creació de nous centres i infraestructures educatives. Aquest
estudi-informe és absolutament necessari per plantejar la
dotació amb què han de venir les competències educatives i per
assegurar un ensenyament de qualitat. La proposició no de llei
que presenta el Grup Socialista s'emmarca dins aquesta qüestió:
assegurar el caràcter públic, la suficiència de l'ensenyament
públic, i assegurar el finançament mínim d'aquestes
competències educatives; s'emmarca aquí dins. I faltaria una
tercera part que hauríem pogut presentar com a esmena però
que es pot veure en el futur, que és assegurar la participació dels
sectors en tot el que és la negociació d'aquest traspàs de
competències, assegurar; sabem que és difícil que sigui així i
malgrat que els sectors ho reclamen i que les institucions ho
reclamen, aquestes negociacions, si existeixen, es donen en el
més absolut secret, si existeixen, i que assegurar participació en
aquest cas i en una competència tan important és obligat. 

Nosaltres, lògicament, hem de donar suport a aquesta
proposició no de llei esperant que pugui anar endavant, però
també marcant molt bé en quina situació ens trobam: desigualtat
territorial generada en tots aquests anys anteriors i un problema
de finançament de la reforma que ara veim els problemes però
que no es va saber actuar quan era el moment precís per actuar,
que era quan l'esquerra, en teoria, governava l'Estat espanyol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
l'exposició que ha realitzat el senyor portaveu del Grup
Socialista ens ha donat una visió general de les necessitats del
sistema educatiu, necessitats que són oportunes per garantir un
ensenyament de qualitat. Vostè, Sr. Crespí, ha fet referència a
l'exposició de motius a les transformacions que s'han anat
donant en el sistema educatiu. És ver que s'ha fet extensible
l'educació secundària fins als 16 anys amb la reforma del
sistema educatius, passant de l'Educació General Bàsica a
l'Educació Primària i Secundària; s'ha fet coincidir, en certa
manera, el termini de l'ensenyament obligatori amb la possible
entrada en el món laboral dels joves i al•lotes. S'ha fet evident,
també, la necessitat d'escolaritzar els nins i nines del segon cicle
d'Educació Infantil, de 3 a 6 anys, amb un professorat format
per entendre i canalitzar tot el procés maduratiu que tenen els
infants en aquesta edat i passar del concepte social de guarderia
que teníem al concepte educatiu d'Escoleta. S'han introduït,
també, elements per garantir i augmentar la qualitat del que era
la formació professional, que la teníem sempre com a una
"maria", tant a nivell pressupostari com a nivell social,
mitjançant els cicles formatius per apropar la formació dels
estudiants a la demanda real del món i sector productiu, com
vostè també ja ha comentat.

Els punts de la Proposició no de llei que vostè ha
defensat i que demana el vot favorable dels diferents grups
parlamentaris són uns requisits mínims perquè l'alumnat de
les nostres illes, tots els infants puguin tenir accés a un
ensenyament en un sistema democràtic que, per a nosaltres,
el Grup Nacionalista-PSM, és bàsic per crear i posar els
fonaments per donar peu a una societat que respecti la
diversitat i lluiti per pal•liar les diferències socials, que és
el que hauria de fer una escola pública.

En el punt 1 es fa referència a la necessitat de comptar
amb una xarxa de centres públics per donar opció a una
escolarització de l'alumnat dels 3 als 16 anys, com vostè ha
comentat. Per a nosaltres és un element bàsic per poder
oferir una educació de qualitat o tenir unes infraestructures
mínimes a què tots els ciutadans i ciutadanes tenim dret. El
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM entenem, per tant, que
l'ensenyament públic ha de cobrir les necessitats dels
desfavorits i, per tant, és obligat que es tenguin en compte
els programes d'integració dirigits a alumnes amb
necessitats educatives especials que, per cert, el Govern
central ha eliminat gran part de programes educatius que
permetien dur a terme aquestes compensacions i poder
integrar, d'aquesta manera, els infants amb deficiències en
els centres escolars. S'ha de garantir, també, una formació
al professorat per poder aprofundir les estratègies
metodològiques en el procés d'aprenentatge dels infants, de
l'alumnat. 

Perquè es puguin realitzar aquestes situacions és
necessari donar suport econòmic i recursos humans als
centres de professorat; també podem recordar el retall
pressupostari que han sofert aquests instruments de
formació permanent dirigits als professionals de l'educació
i que, per tant, indirectament incideixen a tots els alumnes.
En el setembre del 96 molt de professorat que tenia
comissions de serveis va retornar als seus centres educatius
a darrera hora ja que no es donava suport a aquests
programes de formació.

Passant ja al punt segon de la Proposició no de llei que
vostè ha defensat, no ens podem negar a exigir que el
Govern de l'Estat transfereixi les competències educatives
amb unes condicions econòmiques suficients i favorables
per a les nostres illes. Per tant, s'ha de permetre construir els
centres escolars prevists i ampliar, si cal, la planificació de
la xarxa de centres elaborada pel Ministeri d'Educació i
Cultura. Tenim demandes de construcció d'instituts a Sineu,
a Llucmajor, a Ferreries, a Marratxí; educació infantil a
Alaró per transformar l'actual educació infantil en centre de
secundària; educació infantil a Vilafranca que permeti
escolaritzar a aules de centres escolars públics els infants
d'educació infantil; tenim una gran demanda
d'infraestructura que pensam que és necessari que reculli el
nostre govern, la nostra Conselleria d'Educació per poder
després exigir al Govern central.
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És necessari, també, que els centres educatius estiguin dotats
d'una plantilla de personal que permeti que les àrees de
coneixement siguin impartides per professorat que estigui
format, el professorat idoni. Això suposa, per nosaltres, que
l'àrea del medi entesa com entorn natural i social ha d'estar
contextualitzada en el fet cultural de les nostres illes. Es fa
necessària, també, una implantació real dels departaments
d'orientació i serveis psicopedagògics com vostè proposa a
l'apartat d) de la seva proposició no de llei, que li puc assegurar,
Sr. Crespí, per pròpia experiència que els que estan plantejats
són insuficients; per tant, no només s'haurien d'implantar els que
ja estan prevists, sinó que s'hauria d'augmentar aquest servei.

També es fa necessari disposar d'una xarxa de centres i
ampliar també aquesta xarxa de centres, o concertar, a on les
persones adultes puguin tenir accés a educació o a programes
formatius, apartat, programa que també ha sofert un retall de
pressupost molt important. 

Per al nostre grup també és bàsic assegurar que tots els
centres educatius, com hem tengut ocasions de poder demanar
i exigir a la Conselleria d'Educació, que els centres educatius
puguin desenvolupar un projecte lingüístic bàsic per poder
donar peu al fet que la nostra llengua, el català, estigui present
en els centres educatius. Nosaltres entenem que aquest projecte
lingüístic hauria d'anar a donar peu a una escola catalana entesa
com a uns centres escolars que realitzin l'ensenyament en
català. També és bàsic per això tornar a incentivar una
catalogació de places bilingües; d'aquesta manera el que faríem
seria donar peu a una continuïtat a aquest ensenyament.

Per tot el que he exposat, per tant, donarem suport a la
Proposició no de llei que vostè ha defensat, Sr. Crespí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tal
vegada no hauria de ser necessari sortir a aquesta tribuna i
senzillament, des de l'escó, dir al proposant del Grup Socialista
d'aquesta proposició no de llei que li votarem que sí als dos
punts, però votar que sí als dos punts no vol dir que estiguem
absolutament d'acord en tot, perquè supòs, Sr. Crespí, que vostè
està esperant el que jo li diré, sobretot quan ho confirmaran
aquestes pàgines d'aquest llibre, "Informe sobre el estado y
situación del sistema educativo" del curs 94-95, quan vostès
tenien la responsabilitat, i vostè sap que jo li preguntaré per què
vostè no va fer, des del seu càrrec, allò que ara demana que
facem i que aprovem des del Partit Popular. 

Ja sé, Sr. Crespí, que vostè, com tots els que tenim algun
càrrec de responsabilitat, no sempre feim el que volem sinó
el que ens deixen, però sí que li vull llegir el que va escriure
el Consell Escolar de l'Estat quan manava el seu partit,
perquè hi ha unes frases que són prou dignes de reflexió,
sobretot quan vostè ara, amb tota educació i elegància com
és característic en vostè, vol donar a entendre en aquesta
cambra que tots els mals que sofrim són culpa del Partit
Popular. El Partit Popular, repetesc, donarà suport a aquests
dos punts de la seva proposició no de llei perquè estam
d'acord amb la seva filosofia, que també busca el mateix
que la nostra: la qualitat en l'ensenyament i, a més, nosaltres
hi afegim, no sé si vostès també, la llibertat en
l'ensenyament. 

Però aquest informe del Consell d'Estat diu, i ho llegiré
així com està escrit, és de l'any 95: "Compartiendo la
necesidad y la urgencia de una reforma educativa, el Consejo
Escolar del Estado coincidió con el diagnóstico del sistema
planteado en la LOGSE así como en la justificación
pedagógica de las mismas y valoró positivamente los avances
que se propiciaban en aspectos como la comprensividad y la
transversalidad, o el incremento de la escolaridad obligatoria.
Sin embargo, al mismo tiempo alertó de los peligros que
llevaría consigo su puesta en práctica con limitaciones
presupuestarias". No se'ns pot acusar ara, a nosaltres perquè
no tenguem prou pressupost per aquest mateix mal que ja
patien vostès, "restricciones del gasto público en educación o
con la ausencia de una ley específica de financiación. A estas
alturas, después de sus reiterados pronunciamientos, el
Consejo no puede por menos que constatar con inquietud como
se han desarrollado ciertos aspectos de la ley,
fundamentalmente aquellos que podrían conllevar un deterioro
de las condiciones de trabajo del personal mientras que se
hipotecan y retrasan aquellos aspectos más positivos para la
mejora de la calidad de la enseñanza". Torn repetir que això
era en el mandat socialista. 

"Debe advertirse que la implantación anticipada de la
educación secundaria obligatoria del bachillerato se hizo en
muchas ocasiones sin las debidas garantías, con instalaciones
no adecuadas a la LOGSE, sin existencia de equipos
psicopedagógicos, con un profesorado desinformado y
alumnos que no habían cursado los cursos de la LOGSE, entre
otras carencias. Además, el Consejo estima que existen serios
agravios comparativos en los ritmos de implantación
anticipada de la educación secundaria obligatoria, los
bachilleratos y la formación profesional, en las diferentes
comunidades autónomas" -ara si tengués el Balears d'avui li
aixecaria el titular i li diria que la nostra comunitat ha estat
la més maltractada pel Ministeri d'Educació- "que se deben
principalmente, aunque no es exclusiva, a las posibilidades
concretas de cada red de centro; por ello parece conveniente
que se compense de inmediato a aquellas comunidades
autónomas con una deficiente red de centros de secundaria
para que las oportunidades educativas sean iguales en todo en
el Estado. Esta cuestión tiene relación estrecha con la
financiación insuficiente" -vostès també- "para el desarrollo
y aplicación de la LOGSE, considerando que esta financiación
no sólo es escasa sino diferente entre unas y otras
comunidades autónomas", i la pitjor tractada, segons la
ministra a qui jo vull creure, nosaltres vàrem ser dels pitjors
per molt que vostè, amb tota la raó, ens recordi els instituts
i les instal•lacions educatives que es varen inaugurar. 
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"El Consejo no puede menos que lamentar la falta de debate,
la desinformación y la falta de financiación que puede llevar a que
sea imposible" -ho deien vostès mateixos, que ho havien
aprovat, vostès mateixos ho deien- "sea imposible la aplicación
de la reforma con carácter homogéneo, igualdad de oportunidades
y sin discriminación. En consecuencia, el Consejo Escolar del
Estado estima preciso que los grupos políticos parlamentarios den
especial prioridad al significado de la educación como un pilar
básico de un estado social de derecho, garantizando que, más allá
de los vaivenes políticos y presupuestarios, se alcance un acuerdo
por la educación que permita establecer una financiación
adecuada con la secuencia temporal" -no sé si en el cas de
Balears hi va haver aquesta seqüència temporal perquè nosaltres
ens hem dedicat a intentar buscar compromisos des de Balears
amb el ministeri i, almanco a mi, ningú no m'ha donat cap
document prou seriós que manifestàs aquest compromís- "que
permita establecer una financiación adecuada con la secuencia
temporal que se estime precisa que permita situar el gasto público
en educación en los niveles del 6% del PIB, además de consolidar
un sistema educativo homologable en todo el Estado en el que
prime la igualdad de oportunidades y la solidaridad
interterritorial".

Sr. Crespí, no dubt que a la rèplica tendrà vostè arguments,
que els buscarà, perquè intel•ligència no li falta, per rebatre
això, que ho veig difícilment rebatible perquè no és un
document del Partit Popular, és un document del seu govern
quan estaven en el poder. Jo podria anar desgranant aquesta
sèrie d'apartats de què consta aquesta proposició no de llei, però
com que estic d'acord amb la seva filosofia, idò no és necessari
per no perdre més temps. Però sí que hi ha un punt al qual jo
vull fer claríssima referència a l'hora, com li he dit, d'aprovar-li
aquesta proposició no de llei, que és el punt segon i clau de tota
futura inversió: aprovarem, amb el vot del Partit Popular també
"el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a exigir del Govern de l'Estat que la
transferència es produeixi en les condicions econòmiques que
permetin desenvolupar" tots aquests punts que vostè diu, i
alguns dels quals podríem rebatre perquè no s'ajusten realment
a la realitat; un de tants parla dels equips psicopedagògics com
si no s'hi hagués, o parla vostè dels serveis que pugui donar el
ministeri a la millora de l'educació del professorat com si això
no existís; tot això vostè sap que existeix i vostè sap molt bé
que quan tenia responsabilitats en educació vostè s'esforçava
per millorar, perquè és cert que el camí de l'educació no té final
i mai, ni aquest govern ni ningú, podrà dedicar prou inversió per
arribar al fet que tots els milers de ciutadans i ciutadanes arribin
al nivell d'educació que a tots ens agradaria, senzillament
perquè no hi ha prou pressupost. 

Vostès no dubt que varen fer un esforç, es varen equivocar
en algunes coses com el mateix Consell d'Estat accepta;
també varen fer altres coses bé. No dubti que el Partit
Popular no ho farà tot bé; quan d'aquí a uns anys acabi el
seu govern hi haurà mancances com n'hi ha hagut amb les
de vostès, però no dubti que el mateix o més que vostès, el
meu partit procurarà que l'educació sigui -i així ho diu avui
mateix la ministra- el segon pilar bàsic del Govern quant a
inversions es refereix. Per tant, Sr. Crespí, crec que pot estar
satisfet perquè no sé si esperava que li votàssim
favorablement, i crec que en el camí de l'educació és un dels
camins allà a on ens hem de trobar tots plegats perquè tots
volem el millor per a la nostra joventut. Gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar les
gràcies a tots els grups parlamentaris, que han manifestat el
seu suport a aquesta proposició no de llei. Ja que hi ha hagut
unanimitat a l'hora de donar suport és evident que no he
d'entrar en contradicció però el Sr. Marí m'ha dit que li
contestàs una sèrie de coses, cosa que no han fet els altres,
i si em permet el Sr. President jo li contestaré.

Miri, el Consell Escolar de l'Estat, perquè és un consell
escolar democràtic i plural, no és un consell escolar del
govern socialista, és un consell escolar -i d'aquí a pocs dies
debatrem, aquí, d'aquí a pocs dies o no sé quan, debatrem
aquí una llei semblant per a Balears- és un consell que
aprova crítiques, i aprova crítiques perquè precisament de
les crítiques permet millorar les coses. Jo no he dit mai ni
diré mai, que tot el que és dolent sigui culpa del Partit
Popular; no, no, miri, quan plou no és culpa seva, per
exemple, i altres vegades tampoc. És evident que tot qui
gestiona s'erra, això és ben evident i crec que aquell que no
ho reconegui, o és un al•lucinat o és un mentider. Per tant,
tot s'erra. És evident que mai jo no he sentit a cap fòrum que
es debati...
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EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un moment, Sr. Diputat. Demanaria a les senyores
i senyors diputats que per favor guardin silenci i evitin reunions
aquí dins.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

...mai, que es digui que gastam prou en educació; l'educació
admet qualsevol tipus de despesa, des de Suècia fins al
Camerún, a qualsevol lloc és perfectible, però jo crec que hi ha
uns nivells mínims i aquest país, des de l'any 1970 que es va
aprovar la Llei General d'Educació, en aquest país la inversió
educativa ha estat molt important; no és només un mèrit del
govern socialista, no, abans també es va fer, i des dels Pactes de
la Moncloa, d'una manera substancial, la inversió educativa va
créixer. Però ara ens trobam amb una altra cosa que no només
és un problema d'inversions, és un sistema nou, més adaptat als
anys 90, al final del segle, més adaptat a una comunitat europea
en la qual els nivells educatius han de ser semblants per
permetre la mobilitat dels treballadors i que, per tant, això
necessita recursos. Quants?, idò hem d'arribar a un acord amb
aquests recursos i hem d'arribar a un acord en aquest parlament.

Jo estic convençut que aprovar aquesta proposició no de llei
per part del Grup Popular avui és una bona prova del fet que
podem caminar conjuntament, i jo crec que si aconseguim que
en el si d'aquest parlament es pugui debatre aquesta
transferència, si podem tots els grups parlamentaris tenir la
informació adequada com fins ara no hem pogut tenir, i no
responsabilitz el grup ni el Govern d'aquest parlament, però sí
d'altres institucions que ens han negat informació, que li hem
sol•licitada i l'ens han negada i el President del Parlament ha
hagut d'actuar, en la seva condició de president, per requerir
aquesta informació que és necessària per tenir els elements de
discussió rigorosos. Per tant, jo crec que quan proposem això jo
també demanaria al Grup Popular la mateixa sensibilitat per
poder treballar conjuntament en bé dels nostres ciutadans,
discreparem en els models, però que arribem a uns mínims per
garantir una educació de qualitat a tots els joves, adults,
professors, pares, alumnes, que ho necessiten. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A tenor de les intervencions, no
hi ha petició de paraula. Per tant, passarem a votació.

Es pot considerar aprovada per assentiment?

S'aprova, idò, la Proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista per assentiment de tots els diputats.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2241/97, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions del
Conseller de Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb els consellers de cultura dels diferents consells
insulars de les Illes Balears.

I passam a la Proposició no de llei número 2241
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions del conseller de Cultura de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb els consellers de cultura
dels diferents consells insulars.

Per fer la defensa té la paraula el diputat Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, dia 5 de juny del 1997, 11 del matí, a Eivissa, pot
ser, si tots ho volem, una data important per a la cultura de
la nostra comunitat autònoma. La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del nostre govern establirà els contactes
amb els consellers de cultura de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera per determinar el calendari de
reunions. Això és el que diu la resposta a la proposició no
de llei 2241/97, però el meu grup espera quelcom més que
reunir-nos cada sis mesos. Nosaltres voldríem que aquestes
reunions, a les quals avui i ara donam caràcter institucional,
si s'aprova, tenguessin com a objectiu prioritari que cada
una de les illes donés a les altres el millor que té de la seva
cultura, història teatre, literatura, música, bibliografia,
pintura, personatges, monuments, llengua, i quan dic donar,
no vol dir regalar, sinó donar a conèixer, perquè, siguem
sincers, entre les illes no ens coneixem o, si volen, no ens
coneixem prou. Saben a Menorca quan Eivissa i Formentera
passaren a formar part del rei Jaume I?, saben a Mallorca
perquè lo conqueridor no va anar a les Pitiüses?, coneixem
l'acta de Constantinopla, transcendent, i la seva importància
per a Menorca?, per què el 31 de desembre?, qui és
l'importantíssim personatge Marc Ferrer dins la història de
Formentera?, i de la tragèdia de Cabrera, que en coneixem?,
coneix el nostre poble balear, la gent del mercat, del carrer,
dels bars, la importància històrica del Toro, de Lluc o de
Cubells?, les llegendes d'en Xoroi, la Belladona o la Gènesi
d'Eivissa i Formentera?, les coneixem, nosaltres?
Superaríem un examen, senyores i senyors diputats, on se'ns
demanàs, a nosaltres, que som diputats, quina és la
diacronia que tots els pobles que han passat per aquestes
terres balears i pitiüses signifiquen?, sabem per què no hi ha
talaiots a totes les illes d'aquesta comunitat autònoma?,
saben a Formentera qui era Guillem de Sagrera?, saben a
Mallorca què són els quartons d'Eivissa?, han sentit a parlar
mai del Memoriale divisionis?, i dels pobles i nacions que
han dominat Menorca?, i de la instauració dels bisbats a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, què en
sabem?, i de les nostres catedrals, monuments bàsics a cada
una de les illes, què en sabem?, i dels desastres de les
guerres, de la darrer, per exemple?, i de la llarga,
llarguíssima llista de pintors, escriptors, arquitectes,
artesans, artistes, investigadors, arqueòlegs, músics,
corsaris, lluitadors en defensa de la nostra terra, la nostra
història, la nostra llengua, la nostra gent, què en sabem?
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Qui tenen, qui tenim la responsabilitat en matèria de cultura
hem de treballar encara més i millor per al nostre poble,
treballar, treballar, treballar, tres verbs que encanten el nostre
president Matas, no ho hem de fer per autocomplaença, ni molt
manco pel rànquing en les llistes electorals futures, sinó per
convenciment que el nostre poble, la Comunitat de les Illes
Balears, si ocupa el primer lloc en benestar material dins tot els
pobles de l'Estat espanyol, hem de lluitar per ser també els
primers en conèixer i estimar allò que és nostre, la nostra
cultura, la unitat de la nostra llengua catalana amb les
aportacions pròpies i peculiars, els homens i les dones que han
fet gran aquest petitó país nostre, com deia diumenge passat a
un mitjà de comunicació el president Matas.

Encara no fa dos anys, aquí al davant juràrem o prometérem
acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, i el nostre Estatut
diu ben clar el que podem i fer i hem de dur endavant, si no ho
complim, Déu i la història ens ho demandaran. Nosaltres, els
diputats, tenim l'obligació des del Govern o en les files de
l'oposició d'il•lusionar el nostre poble balear, de fer-lo sentir
orgullós del seu passat, del nostre passat, del seu present i
preparar un futur millor per als nostres fills.

Senyores i senyors diputats, l'herència cultural és el millor
testament d'un poble.

I em permetran, ara que no hi som tots, una petita
confidència amistosa. Quan durant unes hores, ara fa gairebé un
any, vaig ser anomenat conseller de Cultura del Govern balear,
el meu primer pensament va ser portar la cultura, l'apreci i
l'estima mútua a tots els pobles de l'arxipèlag, del Toro a es
Vedrà, de les muntanyes de Mallorca a la plana de Formentera.
Avui em perdonaran, senyores i senyors diputats, no tenc
aquella responsabilitat que m'oferiren els presidents Soler i
Matas, però tenc, i hi vull treballar, la mateixa il•lusió.

I ja acab, Sr. President, i pos punt a la meva intervenció amb
l'esperança posada en aquesta reunió de consellers que tendrà
lloc dia 5 a Eivissa. I pos punt i final a la meva intervenció
recordant les paraules del poeta, que podem aplicar a cadascuna
de les nostres illes: "Com no sé d'altre estat ja ni conec altra
sort, si em falta aquest paisatge, serà que m'hauré mort, i pens
que aquí la vida rebé, en aquest lloc meu, si un dia se n'oblida,
s'oblidarà de Déu". Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Hi ha l'esmena presentada per
part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Per defensar-la,
té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Quan he sentit la defensa que ha fet el Sr. Joan
Marí d'aquesta proposició no de llei, he dubtat, perquè no
sabia si el final era exigir al Govern en aquestes reunions
cada mig any que fes un Trivial Pursuit dedicat a Balears,
no sabia quina era la intenció final d'aquesta intervenció.
Tampoc no sé si Déu ens jutjarà, supòs que no, i si ens jutja,
tampoc no passa res, i que escriurà la història amb aquesta
intervenció tan transcendental, transcendentalista, que ha fet
el Sr. Joan Marí.

Aquest tema de les relacions entre els consells insulars,
el Govern balear i institucions de les Illes Balears per
qüestions culturals i artístiques ja s'ha plantejat moltes
vegades, s'ha plantejada en el Consell Insular de Menorca,
moltes vegades sense gaire sort, fins i tot amb anteriors
majories al Consell Insular de Menorca hi havia hagut
convenis signats entre consells insulars per a relacions
culturals, ja hi ha un precedent, no serà tan històrica la data
de dia 7 de juny, perquè ja hi ha hagut amb anterioritat...,
fins i to hi havia hagut idea d'anteriors convenis amb el
Consell Insular d'Eivissa, ja en fa molts anys.

També és cert que el Grup Parlamentari d'Esquera Unida
va presentar l'any passat una proposició no de llei en el
Parlament per tal que en tema de patrimoni històric hi
hagués aquesta labor de coordinació, per a la qual hi vam
obtenir un no del Grup Popular, amb aquesta mateixa idea.
Fa dues setmanes el Grup Nacionalista hi va plantejar una
interpel•lació amb el mateix sentit, es va aprovar una moció
conseqüent a aquella interpel•lació del Grup Nacionalista,
que va exactament en el mateix sentit d'aquesta proposta
que avui ens presenta, i avui, a la millor perquè tenia interès
a fer aquesta intervenció, jo ho comprenc i ho agraesc
també, com a oient en aquest parlament, el Grup Popular
ens fa una proposta, vostè fa una intervenció transcendental,
amb molt sentit poètic i amb molt Trivial Pursuit.

Nosaltres, a l'esmena que hi fem, hem agafat la idea de
la seva proposició, perquè la veim positiva, i hi votarem a
favor, tant si ens accepten l'esmena com si no, hi votarem a
favor perquè la trobam positiva. Hem intentat donar
contingut a la seva idea. La seva idea és bàsicament el que
diu la proposta: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma que una vegada cada sis
mesos es reuneixin, sota la presidència del conseller de
Cultura del Govern balear", hi faltaria més, "els
consellers...", bé, hi faltaria més, ha estat un parèntesi que
hi he introduït, hi faltaria més, "els consellers de cultura de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera per tal de
coordinar les activitats culturals interinsulars". La filosofia,
el sentit, el motiu d'aquesta proposta és correcte, ningú no
hi pot estar en contra, lògicament, i nosaltres hi hem fet una
esmena per donar-li contingut i forma, i un poc d'0acord
també amb la moció que va presentar i defensar el Grup
Nacionalista fa quinze i es en aquest mateix parlament, la
qual no es desvià gaire d'aquella.
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En primer lloc, hi rallam que es creï i es reglamenti amb un
decret, amb un decret que reglamenti, que digui com ha de
funcionar una comissió de coordinació, amb noms i llinatges,
una comissió de coordinació, amb un reglament, amb unes
actes, amb una presa de decisions, no unes reunions de cada sis
mesos, informals, on es veuran i s'explicaran aquestes qüestions
de coordinació, i que en aquestes reunions de coordinació també
s'hi plantegi el tema de política lingüística; vostè sap que la
política lingüística, a pesar que els consells insulars tenen
iniciativa pròpia, competències, (...) fa poques setmanes que el
Consell Insular de Mallorca ha posat en marxa allò el centre
d'autoaprenentatge de català, cosa que el Govern balear ha
anunciat moltes vegades, i el consell insular ha tingut aquesta
iniciativa, que des de Menorca l'hem d'envejar, i esperam que
el conseller de Menorca en prengui nota. Que també la política
lingüística estigui dins aquesta comissió de coordinació, que no
només sigui una comissió de coordinació per dur artistes d'una
illa a una altra en un viatge interinsular, com en un circuit i
prou, d'exhibició o d'espectacles, que és un poc el nucli de al
seva proposta, i més després de la seva intervenció, que hi sigui
també aquesta política lingüística. 

I els principis que han d'assegurar aquesta comissió serien la
presència en igualtat, qui la presideixi és el que menys importa,
a més, l'Estatut d'Autonomia ja indica que el Govern balear té
aquesta autoritat per coordinar polítiques interinsulars, seria
estúpid dir que no l'ha de presidir ningú, que la presideixi qui
toca, però que hi estiguin totes les representacions en igualtat,
en igualtat vol dir que també les polítiques del Govern balear en
matèria cultural i artística hagin de passar per la comissió de
coordinació, que no siguin unes reunions on els consellers de
cada illa diguin el que farien i el Govern balear ho beneeixi,
sinó que els quatre ens es posin d'acord.

Després faré, al final, una referència a la representació dels
ajuntaments.

Després, també hi rallam d'un segon punt, que aquesta
comissió s'asseguri la funcionalitat amb reunions
reglamentades, amb reunions reglamentades de periodicitat
trimestral. Trobam que la periodicitat semestral que expliquen
és molt poc àgil, molt poc operativa i que hi ha d'haver una
periodicitat més concreta i amb reunions regulades, i també que
tengui per objectius, entre d'altres, fomentar i coordinar
polítiques i activitats de caràcter cultural, artístic i lingüístic,
remarc i lingüístic, de caràcter interinsular, no només donar
caràcter interinsular a iniciatives que emergeixen d'una illa, sinó
també promoure, fomentar, participar, produir, becar iniciatives
que, abans d'originar-se, vulguin tenir aquest caràcter
interinsular, no amb l'exhibició, sinó amb la creació, amb la
producció d'aquesta iniciativa, i normalment ho deixam de
banda, açò, i tal vegada seria l'element més important a
remarcar, aquesta producció d'iniciatives ja de creació
interinsular, no de circuit interinsular, i açò també, i sobretot, el
caràcter de difusió exterior de la cultura, art i llengua de les Illes
Balears, aquesta difusió exterior no hi va quedar explicitada, en
la moció, no hi va quedar explicitada i nosaltres voldríem
aprofitar aquesta proposta que fa el Grup Popular per també
incorporar aquesta idea de difusió exterior de la cultura, llengua
i iniciatives culturals de les Illes Balears dins el marc català i
dins el marc, fins i tot, superior. Trobàvem que açò era
important.

I parlaré dels ajuntaments, perquè retiraré de l'esmena la
referència a la representació dels ajuntaments en aquesta
comissió, perquè m'han fet comentaris sobre que a
Mallorca, a Eivissa o a Menorca l'associació dels
ajuntaments és diferent i que es considera millor que els
ajuntaments es coordinin entre si i a través dels consells
insulars i després en aquesta comissió interinstitucional. Hi
parlàvem dels ajuntaments perquè són no només agents
capil•lars de difusió cultural i de promoció cultural, sinó
també agents productors de cultura, com a agents que
intervenen en la producció d'experiències culturals, i
ajuntaments, no ho dubtem, amb molta més força
econòmica i de finançament que fins i tot alguns consells
insulars, hi ha ajuntaments que tenen més capacitat que
consells insulars per crear cultura,per fer de promotors, de
productors, i en aquest sentit trobàvem que havíem de tenir
aquesta presència, no una presència calculada, no estic
parlant de la nostra esmena, però que també hi havien de
ser; s'ha considerat, i jo, amb honor a intentar un major
consens sobre aquesta esmena, he retirat la referència als
ajuntaments, i l'he explicada perquè sí que la volia explicar,
perquè la hi havíem introduïda.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tant, hem d'interpretar
que de la seva esmena vostè retira l'apartat a), o només la
referència als ajuntaments? Hi manté l'apartat a) i en lleva
allò d'"una representació dels ajuntaments".

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Vidal, té vostè
la paraula.

 LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats.
Fa dues setmanes en aquesta cambra vàrem aprovar una
sèrie de punts d'una moció presentada pel Grup
Nacionalista-PSM que podríem qualificar de testimonials o
de bona voluntat, que feien referència a la col•laboració,
coordinació, intercanvis culturals entre les illes de la nostra
comunitat. Ara el Grup Popular presenta una proposició no
de llei que concreta més la coordinació més en matèria
cultural entre les nostres illes amb reunions semestrals entre
els consellers de cultura dels consells insulars, presidides
pel conseller de Cultura del Govern balear.
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Consider que aquesta iniciativa és molt important per a la
normalització de les relacions culturals i per poder aprofundir
en el coneixement mutu, però pens que aquesta hauria de ser
una primera passa cap a una coordinació molt més profunda i
enriquidora. El text que se'ns proposa consider que és, com he
dit abans, una primera passa que si no va més enllà té el perill
de quedar pobre i sense instruments normatius que permetin una
feina seriosa i fructífera per a la coordinació cultural. Una
planificació reglamentada i unes dotacions pressupostàries amb
vista a pròxims pressuposts a les diferents administracions
haurien de ser una segona passa perquè aquestes reunions donin
els fruits que tots esperam.

Crec que no hem de perdre quin és l'objectiu últim, que no
és més que el coneixement mutu i el fonament d'unesa relacions
basades en el principi de coordinació entre els pobles que
formen la ostra comunitat insular, i no hem d'escatimar esforços
per aconseguir aquest objectiu.

Per finalitzar, anuncii el meu vot favorable a aquesta
proposició no de llei, i confii que es pugui aprofundir en el
coneixement de la riquesa cultural que té la nostra comunitat.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM ,e l Sr. Damià Pons té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Com ja ha estat esmentat en algunes
ocasions, avui fa quinze dies s'hi va aprovar una moció del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Constava de quinze punts, se
n'aprovaren els tres primers per unanimitat, i el tercer punt en
concret tenia un contingut que jo consider que és molt semblant
al de la proposta que avui ens presenta el Grup Popular, amb el
ben entès, però, que el punt tres de la nostra moció era un punt,
per ventura, més obert, més genèric, i malauradament jo crec
que algunes de les concrecions de la proposició no de llei que
fa el Grup Popular d'alguna manera minimitzen els efectes
d'aquell tercer punt de la nostra moció. Concretament, a mi no
em sembla gaire lògic que ja s'estableixi apriorísticament que
s'haurà de fer només una reunió cada sis mesos, em pareixeria
bé, com a mínim una reunió cada sis mesos, jo crec que les
necessitats del funcionament ordinari d'aquestes relacions entre
els diferents consells insulars pot determinar que sigui
convenient fer-ne durant un període de mig any alguna vegada
quatre, alguna vegada tres, i alguna vegada, una; per tant, no
veig lògic que es tanqui a una sola reunió cada sis mesos.

Després, la proposició no de llei del Grup Popular també té
una altra particularitat que a mi no m'acaba de semblar
adequada, i és que redueix les relacions entre els diferents
consells insulars i el Govern balear pura i simple al nivell de
consellers, probablement pot ser oportú que en alguna ocasió es
reuneixin els responsables de la xarxa de biblioteques de cada
illa, és a dir, jo crec que les reunions entre els diferents consells
insulars han de desenvolupar-se en un primer nivell a nivell de
responsables polítics, però sota el paraigua d'aquesta reunió dels
diferents consellers, i hi ha d'haver possibilitat de fer reunions
més de feina, més de detall, per part dels tècnics de cadascun
dels consells respectius.

Per tot això, nosaltres preferim l'esmena de modificació
que presenta el Grup d'Esquerra unida i, sobretot, una
vegada eliminada la referència als ajuntaments, hi votarem
a favor. En el cas de la proposta del PP, en el cas que
l'esmena d'Esquerra Unida sigui derrotada, hi votarem a
favor, sempre que establís "com a mínim una vegada cada
sis mesos", no "una vegada cada sis mesos" i pus.

I per acabar ja, simplement em voldria congratular que
aquests darrers mesos s'hagi parlat molt en aquesta cambra
de la conveniència d'establir relacions culturals entre les
diferents illes, i que fins i tot el Govern balear hagi arribat
a acceptar que alguna responsabilitat té en aquesta qüestió,
que fins i tot la vulgui liderar en aquesta tasca
d'interrelacions. Això fa dos anys, quan es varen discutir els
primers pressupostos, en diverses ocasions jo hi vaig
esmentar la necessitat que hi hagués partides dins els
pressupostos de la Comunitat Autònoma, per part del
Govern balear se'm va dir que la competència en cultura era
exclusiva dels consells insulars i que, per tant, els consells
insulars s'espavilassin pel seu compte i que es relacionassin
entre ells, si s'hi volien relacionar. Crec que s'ha rectificat
aquesta posició i crec que d'aquesta rectificació hem de
poder esperar, amb esperança, resultats positius que
contribueixin a fer possible, primerament, la major capacitat
de treure rendiment de la producció cultural de cada illa, a
base de l'intercanvi d'unes amb les altres, i en segon lloc, i
molt important, que contribueixin a donar-nos a conèixer
uns als altres, i d'aquesta manera cohesionar-nos més com
a país, que bona falta ens fa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo no faré com el Sr. Marí, jo li
diré que donarem suport a aquesta proposició seva i no li
cantaré tot allò que ell m'ha intentat cantar, a mi. Tots ens
podríem cantar moltes cançons. Li obviaré això. Però sí que
ha dit una cosa que m'ha preocupat molt realment, que
tendria a veure amb la proposició no de llei anterior.
Realment, ha fet un llistat d'ignoràncies molt grosses i ens
hauríem de plantejar si 35.000 milions de transferència ens
permetran donar, a tots els nostres nins i nines, tot el llistat
de coneixements històrics tan brutal que ens ha esmentat.
Possiblement hauríem d'haver inclòs un apartat en la
proposició no de llei anterior per fer possible conèixer tot
això que ens ha dit.
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Nosaltres creim que aquesta és una passa que s'hauria pogut
fer fa uns dies, com ha comentat ja el Sr. Pons, però creim que
és una passa. No podem dir allò d'una petita passa per a l'home
i una gran passa per a la humanitat, perquè tampoc no és això,
però creim que és un petit canvi a l'hora que els consells
insulars i el Govern de la Comunitat, que té la capacitat
legislativa i a més algunes competències encara, treballin
conjuntament.

Jo crec que fins i tot la proposta d'Esquerra Unida és una
proposta que ho ajustava un poquet més, ho concretava un
poquet més. Crec que el fet de llevar-ne els ajuntaments deixa
en el lloc institucional que hauria de deixar aquesta comissió,
perquè si aquí pot entrar tothom feim inoperant la pròpia
comissió, però, en relació amb les altres asseveracions, amb els
altres punts de l'esmena, crec que Esquerra Unida ajustava un
poc més això. En qualsevol cas, tant una com l'altra són una
declaració d'intencions, és començar a seure's i a parlar, i hem
d'esperar que aquestes reunions, de les quals els diputats
podrem demanar comptes, serviran per concretar actuacions i,
de qualque manera, coordinar i no establir una competitivitat
dolenta, perquè n'hi ha de bona, entre Govern de la Comunitat
Autònoma i consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Marí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Diré a
Esquerra Unida que no acceptam la seva esmena de modificació
del punt únic i la proposició no de llei. No sé si és necessari o
si puc explicar per què no. El punt primer, perquè senzillament
és una reunió de consellers, així com està concebuda
inicialment. Quant al punt dos, creiem que n'hi ha prou amb
dues voltes cada any, si llavors és necessari fer-ne més, supòs
que no hi haurà cap impediment. I quant al tercer punt, que fa
referència a la llengua i a l'exportació de la nostra cultura, és tan
evident que ni tan sols n'he volgut fer esment directe en la meva
intervenció, perquè, com els militars, ja es dóna per suposat.

A la Sra. Vidal, del Grup Mixt, vull agrair-li el seu vot a
favor, i també he de recordar que aquesta primera passa, com ha
dit, que significava aquesta primera reunió, entre tots hem de
procurar que sigui un llarg camí, i fer-li un petit homenatge de
reconeixement i d'agraïment, perquè no 's necessari cap títol
universitari per defensar les idees i per tenir qualitat i quantitat
de generositat. Gràcies, Sra. Vidal, pel seu vot positiu.

El PSM, cada sis mesos, supòs que si llavors decidim
fer-ne més sovint, no hi haurà cap inconvenient, no cal que
quedi reflectit aquí, entenem nosaltres. Supòs que si hi
estam d'acord, ningú no hi posarà inconvenient. totalment
d'acord. Ja es donava per suposat que a aquesta reunió,
vostè en deia que era de primer nivell, però de reunions, n'hi
pot haver altres de segon nivell, i supòs que si ho acordam
no hi ha cap inconvenient que es reuneixin els directors dels
museus, els directors o directores de les biblioteques, etc.
etc. Tots buscam el que tots volem, un millor nivell cultural
per a aquest país nostre.

Quant al Partit Socialista, Sr. Crespí, una vegada més
ens entenem quan parlam d'educació i cultura perquè
buscam, ho repetesc una vegada més, allò que pot dur a
aquest país nostre a millorar, no només econòmicament,
sinó també especialment culturalment, jo estic segur que
totes les preguntes que he fet aquí, ningú no les ha pogut
interpretar com que els diputats i diputades no fossin
capaços de contestar-les fil per randa, jo em referia
únicament que la gent que he citat dels bars, dels mercats,
la gent normal i corrent, no les sabria contestar,
senzillament perquè no ha tengut la sort que hem tengut
nosaltres, de poder estudiar, i justament aquesta reunió,
proposada per dia 5 de juny a Eivissa, està feta perquè
facem un esforç comú per tal que la cultura arribi a tots els
racons d'aquesta illa, i jo difícilment podria dir quins altres
aspectes de la cultura no estaven recollits en aquesta
exposició que jo he fet per defensar aquesta proposició no
de llei.

Per tant, agrair a tots els que han votat favorablement
aquesta proposició no de llei, i posar, senyores i senyors
diputats, l'esperança en aquesta reunió que no serà trivial,
trivials són de vegades les intervencions d'alguns
parlamentaris, la intenció d'aquesta reunió és ben seriosa,
res d'informal, però tampoc no estam disposats a posar-nos
l'uniforme. Cadascú ha d'anar allà amb la llibertat que és el
que dóna la cultura. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, un momentet, per favor. Segons la intervenció
que ha fet el representant del Grup Parlamentari
Nacionalista, i si no, que em corregeixi el Sr. Damià Pons,
aquesta presidència ha interpretat que li feia, en la seva
intervenció, una esmena in vocce, que allà on posava, diria
"El Parlament de les ILles Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, com a mínim, una vegada cada
sis mesos es reuneixi". És per saber si l'accepta o no.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sr. President, l'acceptam.
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EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap inconvenient per part dels altres grups? Per tant,
es votarà aquesta proposta, afegint l'expressió "com a mínim,
una vegada cada sis mesos".

Es pot considerar aprovada per assentiment? S'aprova per
assentiment.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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